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ГРОМАДА І ЧАС

«Тепер усяке противенство державним, громадським
і господарським порядкам в Росії, навіть печатне, й

усяке українство, навіть найсмирніше, стало на

«воєнний стан». Війна ж потребує людей, котрі б

виступали з отвертим видом і були готові на все. Та

громада, котра раніше й найбільше виставить таких

людей, скоріше завоює собі й мирний стан, і навіть

найменше потратить сили й на самій війні».

(Михайло Драгоманов*)

ЗВЕРНЕННЯ ЛІДЕРА ПАРТІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ ЄДНАННЯ
«ГРОМАДА» ПАВЛА НАЗАРЕНКА

Шановні співвітчизники!

Звертаюсь до вас у цей

непростий для нашої країни час!
Сьогодні, коли більшість із

нас обманута, обібрана, неза-

доволена своїм життям, я не

маю морального права не

спробувати дати відповідь на

питання: що відбувається з

нами та з нашою Батьківщиною
протягом останніх років? Куди
ми йдемо?

*
Драгоманов М.П. Переднє слово // Громада. Українська збірка. Впорядкована

Михайлом Драгомановим. - Женева: Печатня «Громади», 1878. - С. 100-101.
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Чому вдвічі зменшився обсяг національного виробництва? Чому
заборгованість заробітної плати та пенсій стала страхіттям для мільйонів людей?

Деякі галузі економіки України просто канули в небуття. Україна
загрузла у надмірних зовнішніх боргах. Народонаселення за три останніх

роки зменшилося більш ніж на мільйон чоловік. Кожен третій

працездатний громадянин України не має роботи, кожен другий
знаходиться за межею зубожіння і не має змоги отримати необхідну медичну

допомогу. На наших очах розгортається національна катастрофа України!
Більшість із вас, напевне, подумки спитає мене: чи маю я право так

критично оцінювати те, що відбувається сьогодні? Адже за лічені місяці

роботи Прем єр-міністром України мені теж не вдалося змінити на

краще скрутне становище в економіці країни.
Влітку 1996 року, приймаючи запрошення Президента Леоніда Кучми

очолити Кабінет Міністрів України, я сподівався, що мені дозволять

здійснити заплановані мною конкретні кроки, націлені на вихід з кризи,
на відновлення керованої економіки, на проведення рішучої боротьби із

тіньовим капіталом, на відродження вітчизняного виробництва.
Але невдовзі я зрозумів, що мої зусилля, спрямовані на захист

національних та політичних інтересів України, наведення порядку, на

реальне наповнення бюджету, вилучення із тіньової сфери горілчаної,
тютюнової, нафтової промисловості не досягають успіху, бо протирічать
інтересам Президента України та його оточення.

Заради справи я, можливо, дуже довго терпів всілякі перепони і

провокації, наклепи з боку підконтрольних Президенту засобів масової
інформації та чвари чиновників, доки не вирішив далі так працювати
неможливо і не варто. Події, що сталися після цього, викрили справжнє

обличчя та методи існуючої влади. І йдеться не тільки про те, що

намагаються знищити мене і моїх соратників. У жертву приносять економічну
незалежність України та її майбуття.
Я переконаний причина всіх наших негараздів полягає в тому, що

відбувається безцеремонне економічне загарблення України іноземним

капіталом, що полегшується продажністю, некомпетентністю та хаосом,

які панують у вищих ешелонах влади. І здійснюється ця стратегія
загарблення в нашій країні на очах у правлячої влади.

Існує достатньо поважних підстав для такого радикального висновку.

По-перше. Під керівництвом іноземних консультантів (які сьогодні,
фактично, є останньою інстанцією при затвердженні державних
економічних і політичних програм) Президент України та Національний
Банк України проводять масштабну авантюру по створенню із зовнішніх

та внутрішніх боргових зобов язань держави державної фінансової
піраміди на зразок «МММ». Початок цьому було покладено Указом

Президента України Леоніда Кучми «Про випуск облігацій державної
зовнішньої позики України 1995 року» від 5 жовтня 1995 року.

Результатом такої політики стало відверте розбазарювання
державного бюджету України шляхом виплати фінансовим спекулянтам штучно

завищених відсотків за державними позиками. Вже сьогодні близько

З млрд гривень бюджетних коштів втрачено назавжди. Через це безкон¬
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трольно зростає зовнішній державний борг і це зростання неможливо

зупинити, бо необхідно сплачувати борги держави та відсотки за ними, які

з явилися раніше. А це більше ніж 23 млрд гривень. У зв язку з цим

Україна набуває статусу потенційного банкрута і стає повністю залежною

від конкретних іноземних держав.
По-друге. Державна фінансова піраміда створена в Україні іноземними

фінансовими спекулянтами не через надмірну довірливість чи

некомпетентність Президента України. У його діяльності легко простежити логічну
послідовність на межі зі зрадою національних інтересів. Прем єр-міністр
України Леонід Кучма та віце-прем єр-міністр Віктор Пинзеник декретом

«Про довірчі товариства» від 17 березня 1993 року відкрили шлях

організованій злочинності на фінансовому ринку. Це призвело до того, що більше

ніж 4 млн громадян України переважно пенсіонерів, ветеранів,
інвалідів було ошукано так званими «трастами» на величезні суми. І

відшкодовувати їм ці збитки існуюча влада не збирається. Але такі корисливі дії,
разом із замороженням коштів людей на особистих вкладах, мали більш

глибокий зміст, а саме: знищити грошові кошти, які мали б стати

основою розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Викравши
таким чином останні копійки у пенсіонерів та інвалідів, правляча влада

зробила перший крок до їхнього фізичного знищення. Адже тим

іноземним «добродіям», яким потрібні тільки ресурси України, не потрібен
зайвий «людський баласт».

По-третє. На першому етапі приватизації нас всіх ошукали і замість

обіцяної безплатної частини державного майна, заробленої важкою

працею, ми отримали знецінені папірці приватизаційні сертифікати, котрі
анітрохи не поліпшують життя. Сьогодні на наших очах Президент України
намагається розгорнути другий етап приватизації за гроші і продати
іноземним компаніям підприємства, які мають стратегічне значення для

національної економіки України. Одним із численних доказів цьому є Указ

Президента України Леоніда Кучми «Про міжнародні торги (тендери) як

засіб приватизації державного майна» від 18 листопада 1997 року.

Розпродуючи державне майно, Президент України Леонід Кучма не

дає відповіді на такі очевидні питання: кому буде потрібен український
громадянин, коли зарубіжний власник заради збільшення своїх прибутків
скоротить робочі місця, зменшить до мінімуму заробітну плату і покине

напризволяще об єкти соціально-комунальної сфери, систему охорони

здоров я, освіти, пенсійне забезпечення, культуру, церкви ? Чому громадян
України, їх дітей та онуків позбавляють права бути власниками в своїй рідній
країні? Адже давно відома істина прибуток, що його дає економічний

потенціал країни, робить заможними громадян цієї країни. Але якщо

прибуток, що його дає Україна, віддати іноземній державі, то саме народ цієї

держави буде жити ще краще.

Катастрофічність ситуації поглиблюється тим, що Президент України
повністю контролює центральне телебачення і державне радіомовлення,
а також значну частину центральної та регіональної преси. Донести до

громадян України відомості про дії найвищих посадових осіб виконавчої

влади практично неможливо.
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Міністерство інформації перетворено на міністерство цензури,
пропаганди та дезінформації, яке за усним розпорядженням Президента
України Леоніда Кучми може дискредитувати все і всіх, а також дурити

людей рожевими картинами щасливого життя. Цьому треба покласти край.
Придушення демократії та свавілля чиновничого апарату створюють

сприятливі умови для безмежного розповсюдження корупції.
Констатуючи такий стан справ, ми розуміємо, що закономірною

подальшою поведінкою офіційної влади має бути прагнення за будь-яку ціну
уникнути відповідальності. Вони розуміють, що найвищий законодавчий

орган України Верховна Рада попри всі її недоліки є тією єдиною

силою, котра стає на заваді свавіллю правлячого режиму та колоніальному
підкоренню України. Саме тому всі підконтрольні Президенту засоби
масової інформації протягом кількох останніх років дискредитують Верховну
Раду перед українським народом задля того, щоб її легше було розпустити.

Стан справ на політичній та економічній арені України дійсно вкрай
складний.

І від результатів виборів до Верховної Ради 29 березня залежатиме наше

майбутнє та майбутнє наступних поколінь. Якщо переможуть партії, що

підтримують економічний і політичний курс Леоніда Кучми, який сьогодні

підпорядкований іноземному капіталу, ми на сотні років припинимо
розвиток свого виробництва, своїх банків, свого сільського господарства і

перетворимося на колоніальну країну із зубожілим і другорядним місцевим

населенням; якщо ж до влади прийдуть патріотичні партії, нам буде
достатньо двох років, аби зробити наше життя заможним та гідним.

Кожен з нас сьогодні має вирішити свою долю і долю своїх дітей,
прийшовши на вибори!

Я, як лідер партії «Громада», розумію, проти кого я повстав, чиї

великодержавні плани я намагаюсь зруйнувати, я розумію, що з моєю

репутацією та з моїм життям можуть легко розправитися, але я наголошую,
що буду протидіяти економічній колонізації України.
У нас з вами та у нашої Батьківщини вихід є, і я закликаю

підтримати такі невідкладні заходи:
1. Негайно припинити «велику» приватизацію стратегічних

промислових та енергетичних об єктів України. На сьогодні вона несвоєчасна і

злочинна. Ці підприємства мають залишатися власністю держави.
2. Не дозволити Президенту України Леоніду Кучмі під керівництвом

іноземних консультантів розколоти суспільство на правих і лівих, «білих» і

«червоних», реформаторів і антиреформаторів. Всі патріотично орієнтовані
політичні партії мають об єднатися, незважаючи на ідеологічні розбіжності,
аби зберегти економічну та політичну незалежність України, аби

захистити наші національні інтереси заради гідного життя наших людей.
3. Зробити все можливе, щоб 29 березня вибори до Верховної Ради

відбулися і щоб до нової Верховної Ради прийшли такі люди, для яких захист

інтересів України та її громадян мета життя. Не дати перемогти на

виборах партіям-одноденкам з гучними назвами, що їх створено під

керівництвом Леоніда Кучми на бюджетні кошти, аби проникнути до Верховної
Ради і підкорити Верховну Раду політиці існуючого уряду.
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4. Стати на заваді злочинній диктатурі, конституційно закріпивши
справжнє народовладдя, а також контроль за діяльністю усіх
високопоставлених чиновників. Необхідно чітко зрозуміти, що просування України
до нового тоталітаризму ані випадковість, ані примха Президента
України, а головна умова підкорення України зарубіжними «добродіями».
Одного лідера-запроданця купити можна, але народ купити неможливо.

Наша мета єднання і перемога в ім я України!

ПРОГРАМА «100 ТИЖНІВ

ДО ГІДНОГО ЖИТТЯ»

Юлія ТИМОШЕНКО

Прем єр-міністр
Опозиційного Кабінету
Міністрів

Під переможні марші
монополізованих загальнонаціональних
каналів українського телебачення,
які сурмлять про геніальність наших
вищих посадових осіб і їхні

вражаючі успіхи, ми всі зрозуміли, що в

нас, громадян України, украли

теперішнє, а в наших дітей і внуків
майбутнє. І все це відбувається
тому, що ми самі обираємо собі
примітивних, інтелектуально
обмежених правителів, єдина якість

яких безперешкодна продажність.
За право побути при владі ці

«народні герої» продають національні інтереси Батьківщини, права та надії

людей, грубо порушують закони, скоюють посадові та кримінальні
злочини. Наша мета сьогодні не допустити ще раз таких людей до влади і не

дати їм можливості остаточно зруйнувати країну і наші з вами долі.
Саме для цього створена партія «ГРОМАДА», саме для цього

Опозиційний Кабінет Міністрів розробив програму повернення Україні та її

народу духовності, багатства, національної гідності. Ця програма
«100 тижнів до гідного життя» передбачає на період подолання

кризи відмову від стратегії саморегулювання української економіки і вводить

жорстке державне управління процесами подолання кризи в усіх галузях
і сферах. Протягом двох місяців ми здійснимо такі першочергові пункти
цієї програми:

1. Конституційно усунемо законодавчі основи необмеженої і

безконтрольної влади Президента України та його найближчого оточення.



8 ПРОГРАМА «100 ТИЖНІВ ДО ГІДНОГО життя»

2. Проведемо реформу системи державного управління,
підпорядкувавши кожен державний виконавчий орган вирішенню конкретної
кризової проблеми. Скоротимо чисельність чиновників усіх рівнів і

замінимо тих, які давно не розуміють реалій нинішнього дня і працюють

виключно на свою власну кишеню.

3. Негайно призупинимо «велику» приватизацію вона сьогодні є

злочинною і несвоєчасною. Створимо законодавчі основи для

обов язкової виплати людям частки прибутку підприємств від вкладених

приватизаційних сертифікатів.
4. З моменту приходу до влади розпочнемо виконання «Програми

відновлення національної промисловості», підпорядкувавши їй всі дії

Уряду. Її невід ємною складовою частиною є державний контроль за

забезпеченням зростання заробітної плати. Ми повинні не лише

споживати товари та послуги за світовими цінами, але й отримувати зарплату,

пенсію за світовими стандартами. Настав час покласти край поділу
суспільства на дуже багатих і дуже бідних.

5. Розпочнемо розробку п ятирічних планів для виведення з кризи і

становлення сільськогосподарських регіонів і підприємств.
6. Внесемо на розгляд в перший день роботи Верховної Ради нового

скликання наш «Податковий кодекс» і після його прийняття скоротимо
податкове навантаження на підприємства вдвічі, а на доходи людей

втричі. Це дасть можливість збільшити річне надходження коштів до

бюджету на 10 млрд гривень за рахунок вилучення обігових коштів

підприємств із тіньової сфери.
7. Ліквідуємо всю заборгованість із заробітних плат і пенсій.

Нарахуємо процентні ставки на заборгованість держави перед людьми за

користування затриманими грошима.
8. Розпочнемо глибоке реформування соціальної сфери, в тому числі

охорони здоров я та пенсійного забезпечення на основі розробленого
нами «Кодексу соціального захисту».

9. Почнемо реалізацію програми «ГРОМАДИ» «Зайнятість населення».

10. Впровадимо в життя програму державного забезпечення

фінансовими ресурсами всіх ефективних підприємницьких починань у

виробництві й агросфері.
11. Переорієнтуємо силові структури з позицій боротьби проти

власного народу на боротьбу за економічну, політичну і територіальну
незалежність країни, за нейтралізацію криміналітету.
У керівництві партії люди справи, середній вік яких становить

43 роки, які ніколи не займалися пустопорожньою балаканиною з

високих трибун.
Чинній владі на чолі з Президентом України здається, що вони вже

оббрехали, зацькували, принизили нашу партію та її лідера, але це не

так. Ніщо не перешкодить нам виконати намічену програму, відродити
нашу Україну і забезпечити гідне, багате життя її громадянам.

Всі наші біди вже ненадовго.



УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДИ ДРУГОЇ
ПОЛОВИНИ XIX - ПОНАТКУ XX ст.

(Особливості ідеології та діяльності)

Сергій СВІТЛЕНКО

У другій половині XIX на початку XX ст. помітним явищем

суспільного життя Наддніпрянщини були українські громади напівлегальні

осередки демократично й патріотично орієнтованої частини

літературної, мистецької, лікарської, військової інтелігенції та найбільш

соціально активних і свідомих студентів, учнівської молоді. Упродовж кількох

десятиліть громадівці виступали типовими репрезентантами

українського народолюбства, становлячи ядро вітчизняного національного руху.
Учасники українських громад належали здебільшого до опозиційної

частини «середнього» класу тодішнього суспільства і не відзначалися ба-
гаточисельністю лав стосовно загальної кількості населення. Так,
київська українська громада перша і найбільша на наддніпрянських
теренах під час демократичного піднесення початку 1860-х рр.
нараховувала 250 300 постійних учасників та симпатиків1. Водночас полтавська,

харківська та чернігівська українські громади об єднували, за нашими

підрахунками, ще приблизно 50 60 чоловік2. На початку 1870-х рр. до

вищезгаданих центрів українського народолюбства приєдналася Одеса, де

сформувалася друга за чисельністю громада, що нараховувала близько

100 осіб3. Упродовж 1870 1880-х рр. невеликі «молоді» українські
громади та гуртки виникли у Єлисаветграді, Києві, Харкові, Херсоні, Чернігові
та деяких інших містах. Одна з найчисельніших серед них київська

«Молода громада», що нараховувала близько 30 чоловік4. У цілому
загальна кількість активних учасників українського демократичного руху
перших пореформених десятиліть одночасно не перевищувала кількох сотень
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осіб, хоча й помітно зросла порівняно з добою Кирило-Мефодіївського
братства 1845 1847 рр. З цього приводу київський громадівець
О.Ф. Кістяківський писав 22 лютого 1883 р.: «Насінина кинута давно.
Вона пустила глибокі корені і дала деякі паростки. Невеликий гурток у
декілька чоловік, у сорокових роках, що групувався в Києві, і вже

розсіяна маса інтелігенції в теперішній час велика різниця, але

різниця відносна. Далеко ще до виросту в абсолютну силу»5.
На початку 1890-х рр. у Харкові виникло «Братство тарасівців»,

учасники якого об єдналися в «Молоду громаду» чисельністю понад 20 осіб.

Харківські студенти-«тарасівці» підтримували зв язки з подібними

українськими громадами Києва, Олександрії, Одеси, Полтави, Херсона та

Чернігова. Активізація студентських громад посилила консолідаційну
тенденцію у громадівському русі. Підтвердженням цього став

нелегальний київський з їзд представників українських громад Наддніпрянщини,
що відбувся 1897 р. Його історичне значення полягає в утворенні
Загальної української безпартійної організації на чолі з В.Б. Антоновичем та

О.Я. Кониським, що об єднала зусилля українських громад і почала

координувати їхню діяльність. Проте загальна чисельність учасників гро-
мадівського руху й надалі утримувалася на одному рівні, налічуючи
наприкінці XIX ст. 438 осіб, з яких понад 100 діяло в Києві. На початку
XX ст. діяльність українських громад тривала у Санкт-Петербурзі, Києві,
Одесі, Чернігові, Полтаві та інших містах6.

Як бачимо, лави українських громадівців відзначалися відносною
малочисельністю, а тому їхнім нагальним завданням було розширення

соціальної бази через подолання громадського відчуження
демократичних інтелігентних кіл від широких народних мас.

З початку 1860-х рр. діячі українських громад були справжніми

народолюбцями, вважали себе прихильниками «народної ідеї», «народної
справи», «друзями народу», розуміючи під останнім насамперед селянство

найчисельніший стан-клас суспільства. Приміром, М.П. Драгоманов,
згадуючи про київську українську громаду початку 1860-х рр., писав, що

«хлопоманський» напрямок «ставив на першім плані українське
мужицтво, головний і безспорний національний елемент і в той же час

найбільш потрібуючий для себе вслуги, і виводив потребу пізнати цей
елемент[...]7». Подібна соціальна орієнтація народолюбців зберігалась і

надалі. Так, у 1875 р. С.А. Подолинський вказував, що «тепер серед

українофілів питання ніколи не ставиться інакше, як на грунт суто
народного руху і для інтелігенції, діяльності в народі»8.

Українські «восьмидесятники» були також виразниками народної ідеї
та справи. Зокрема, київський гурток О.О. Доброграєвої (не пізніше

весни 1886 р.) вважав своїм кредо «поступову працю», що має на меті

поліпшення життя селянства. Головним засобом на цьому шляху
визнавалося «докладне знання свого народу», яке дає можливість «правдиво
пізнати наш народ і його духовну міць, зрозуміти з них його життя,

його потреби і бажання»9.

Народолюбні ідеали були притаманні й діячам «Братства тарасівців»
1890-х рр., які пізніше брали участь у заснуванні й діяльності україн-
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ських політичних партій початку XX ст. Зокрема, у програмному
«Profession de foi молодих українців» 1893 р. наголошувалося: «Ми

бажаємо такої відміни сьогочасних обставин, щоб при ній був можливий
вільний розвій і цілковите вдовольненнє усім моральним, просвітним,
соціальним і політичним потребам Українського народу»^.

Народолюбство громадівців зумовлювалась не тільки тим, що

селянство становило 9/10 населення України, а значною мірою і їхніми

морально-етичними переконаннями. Прагнення пізнати «народний ідеал»,

«розчинитися» у стихії простолюддя, «злитися» з ним, присвятити себе

служінню й захисту інтересів принижених і скривджених надихалося

глибоким почуттям братерської любові до народу. О.І. Михалевич

згадував, що «народовивчення», «народні нужди і користі» були для україно-
любців не модою, а душевною потребою11.

Любов до простого народу породжувала велику віру в його творчі сили,
і це стало морально-психологічною основою народолюбства діячів
українських громад12. Природа такого глибокого емоційного стану досить

складна. З одного боку, її походження слід шукати у щирій патріотичній
позиції кращих представників української інтелігенції, студентської та

учнівської молоді, які вважали своїм громадянським обов язком «віддати

борг народові»13. З іншого боку, гасло народолюбців «праця для народу і

в ім я народу» зумовлювалось тим, що в селянині «жертві» тодішнього
суспільного ладу вони «бачили насправді неіснуючі чесноти»,

перебільшували рівень його самосвідомості. Подібна ідеалізація простолюду
мала своїм підгрунтям як ідеї романтизму, вплив яких давався взнаки і у

перші пореформені десятиліття, так і соціальну відчуженість інтелігенції

від народних мас14.

Ідеологія та практична діяльність українських народолюбців
грунтувались на демократичних ідеалах свободи, рівності та братерства на

противагу морально-етичному і соціально-політичному деспотизмові,
притаманному режимові російського царату. Діячі українських громад
розглядали демократизм як фундаментальний підмурівок свого світогляду. Так, ще

в 1862 р. П.О. Куліш писав, що українська ідея заснована «на началі

глибоко-демократичному». Розвиваючи цю думку, український громадський

діяч стверджував, що соціальним фундаментом українолюбства
(«українофільства») має стати середній клас, який би поєднував кращих
представників аристократії з незалежними трудящими верствами. При цьому
П.О. Куліш називав «роковою крайністю» позицію тих народолюбців, які
не звертали уваги «на шляхетну частину панівного класу» й почали

шукати істинну людяність «тільки у станах труджених і обтяжених»15.

Пізніше ці різні підходи до розуміння соціальної бази вітчизняного

народолюбства збереглися, що пояснюється наявністю серед українських
демократів двох ідейних тенденцій. Прихильники політичної боротьби,
репрезентанти радикальної демократії продовжували орієнтуватися на

трудящі верстви селянство і робітництво, а культурники, ліберальні
демократи виступали за об єднання усіх національно свідомих сил нації.

Яскравим виразником першої тенденції був М.П. Драгоманов, який, за

свідченням О.Ф. Кістяківського, мріяв створити соціалістичне, радикаль-
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не українофільство. Інша ідейна позиція відбилася в поглядах самого

О.Ф. Кістяківського, який також вважав себе «прихильником народу
сільського і міських робітників», хоча поряд з тим зауважував, що

«українофільська ідея є ідея здебільшого демократична, загальнонародна»16.
Подібний демократизм був типовою рисою світогляду українських
народолюбців, про що збереглись непоодинокі згадки в історичних джерелах17.

Свободолюбство українських громадівців засновувалася на глибоко

гуманістичних поглядах, що відбивали по суті ліберальну настанову на

повагу гідності, соціально-економічних та політичних прав людей, а також

турботу про їх благополуччя й всебічний розвиток. Ці світоглядні цінності
породжували насамперед антикріпосницьку спрямованість ідеології.

Діячі української демократії з оптимізмом сприймали підготовку до

скасування кріпацтва та його здійснення. М.І. Костомаров писав до

видавця «Колокола» О.І. Герцена 13 січня 1860 р., що «визволення селян

оживляє нас надіями за бідний пригнічений народ наш, у якого було
відібрано все, чого він домагався усе своє життя з такою наполегливістю

та самопожертвою»18. Гуманістичні, антикріпосницькі прагнення наро-

долюбців-«шестидесятників» віддзеркалилися у спогадах учасників
українського визвольного руху. Так, С.Ф. Русова, звертаючись до епохи

1860-х рр., відзначала, що одним із завдань «українофілів» було
визволення народу від кріпосного права. Б.С. Познанський, маючи на увазі
польських і українських «хлопоманів» того часу, вказував, що «всі ми

однаково бачили несправедливість кріпосної залежності»19.
Від початку 1860-х до другої половини 1870-х рр. українські громадівці

розглядали гуманістичну ідею свободи передусім у контексті морально-
етичних і соціально-економічних відносин у суспільстві, приділяючи
значно менше уваги питанням політичним.

Уже «Моя исповедь» В.Б. Антоновича, опублікована 1862 р.,
засвідчила наявність цілком певних соціальних мотивів у діяльності народолюбців.
«Істинні друзі народу, писав ідейний лідер київської української
громади, не ламають собі голову над далеким майбутнім, але якщо вони

люди справи і якщо мають кошти, то дбають про народну просвіту, про
покращення матеріального побуту селян[...]»20. Істинність цих слів знаходить

підтвердження у слідчих свідченнях діяча названої громади В.І. Курлюка
від 2 лютого 1865 р., в яких, зокрема, йдеться про те, що київські

громадівці мали на меті допомагати селянському стану і взагалі

простонароддю у справі справжнього поліпшення його буття21. Тривалий час

програмою українського народолюбства вважалася підписана 21 діячем
публіцистична стаття «Отзыв из Киева» (1862 р.), автори якої обстоювали «без-

політичний демократизм»22.
У 1870-х рр. провідні діячі народолюбців надавали все більшого

значення соціальному питанню, розглядаючи його крізь призму
демократичної та ліберальної ідей. «Наше діло усе-таки соціально-демократичне й

вольнодумське, висловлювався М.П. Драгоманов у листі до В.М. Нав-

роцького від 14 квітня 1873 р., а не магнатське і клерикальне»23. Дещо
пізніше, у праці «Література російська, великоруська, українська і
галицька» цей самий український діяч визначав «лібералізм» української молоді
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як «більш соціальний, або педагогічний»24. Соціально-демократичну
спрямованість українського національного руху відзначав С.А.

Подолинський, який у листі до В.М. Смирнова від 4 травня 1875 р.
зауважував: «Знайте, передусім, що зараз українофільство означає українська
соціально-демократична партія[... ] »25.

Гуманістичні соціальні прагнення українських громадівців природно

приводили частину їх до усвідомлення утопічно-соціалістичних концепцій,
в яких ідеали соціальної свободи і рівності перепліталися. Ця тенденція
починає простежуватися уже на рубежі 1850 1860-х рр. Так, М.П.
Драгоманов у листі «до киян» від 3 12 лютого 1887 р. стверджував, що «завше був
соціалістом», починаючи з гімназії. У споминах «Два учителі» він згадував,
як відомий народолюбець О.І. Стронін викладав полтавським гімназистам

соціальні теорії Р. Оуена, А. Сен-Сімона, Ш. Фур є26.
У 1870-х рр. соціалістичні ідеї здобували все більше прихильників серед

українських народолюбців. Це відбилося в появі відповідних термінів: «ук-

раїнофіли-соціалісти», «українофільський соціалізм» тощо27. Соціалістичні
ідеї поступово захоплювали представників різних течій українського
демократичного руху. Так, один із провідних діячів
радикально-демократичного напряму С.А. Подолинський вважав за необхідне «прямо і відкрито
шляхом розповсюдження книжок і шляхом усної пропаганди поширювати
вчення соціалізму серед селян»28. Водночас соціалістичний ідеал не

заперечували у принципі й відомі представники ліберально-демократичної
орієнтації. Приміром, В.Б. Антонович визнавав, що соціалізм це справа

віддаленого майбутнього, «ідеал, до якого простують люди»29, а О.Ф.
Кістяківський вказував на свою «найглибшу симпатію до тих підвалин, на

яких грунтується соціалізм [...]»3°.
Не можна не помітити, що поширення соціалістичних ідей в

українському демократичному русі ставало одним із вагомих чинників

посилення в ньому тієї радикальної тенденції, яка виявлялася ще на початку

1860-х рр. в діяльності «лівого» крила київської, полтавської та

чернігівської українських громад. Напевно, у М.П. Драгоманова були
підстави писати, що вже на початку 1870-х рр. сформувалися основи

«радикального українофільства»31. Яскравим проявом
радикально-демократичної тенденції в українському громадівстві стала «Парова машина»

С.А. Подолинського перша українська нелегальна брошура соціально-
революційного змісту, написана й видана 1875 р. У ній відбилися утопічно-
соціалістичні й радикально-демократичні погляди тих народолюбців, які

мріяли про соціалістичне суспільство, засноване на «безначальстві» вільних

громад селян та робітників, колективній власності на землю, фабрики та

заводи, високій освіченості громадян. Ці діячі вважали, що «слушний час»

недалеко і сподівалися здійснити перехід до соціалізму не завдяки

реформам, а революційному насильству, народним бунтам32.
За умов поширення соціалістичних ідей, посилення репресій царату

українські громадівці приділяли значну увагу не тільки

соціально-економічним, а й політичним аспектам життя суспільства. Від початку 1870-х рр.
особливе місце в політичних поглядах українських народолюбців посідало
питання про майбутній державний лад. У цьому контексті безперечно про-
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гресивне значення мав принцип державного федералізму, що набув ан-

тиімперської спрямованості. Його ідейним прихильником став М.П.

Драгоманов, який вже наприкінці 1872 р. так визначив своє кредо: «[...] Реалізм
по методу, гуманізм по ідеалах і федералізм по політиці»33. Симптоматична

й декларація київських громадівців 1873 р., яка вважалася «програмою

мінімум» або «основою програми» і висувала три провідні ідеї: «федералізм»,
«демократизм», «раціоналізм»34.

Принцип політичного федералізму поділяли ідейні лідери найбільших

українських громад київської та одеської. Так, В.Б. Антонович вважав

бажаним ідеалом життя «вільну федерацію народів», а Л.А. Смоленський

висловлювався за федеративний республіканізм, виступав за

«інтернаціональну федерацію народів» у майбутньому35.
Уже в середині 1870-х рр. ці ідеї набувають популярності серед

вітчизняних народолюбців. За тих часів С.А. Подолинський називав

«найближчим ідеалом «української соціально-демократичної партії» якомога розчле-

нованішу федерацію з можливо більшим общинним самоврядуванням36.
Наприкінці 1870-х рр. в українському народолюбстві відбувався

подальший розвиток політичного ідейного напрямку, що призвело до

посилення радикально-демократичної тенденції. Виявом цього стали

спроби модернізації програмних настанов, в яких стали тісніше поєднуватись

соціально-економічні й політичні завдання.

На рубежі 1870 1880-х рр. відомі українські діячі М.П. Драгоманов,
С.А. Подолинський та М.І. Павлик висловили принципові міркування
стосовно теоретичних підвалин вітчизняного «громадівського соціалізму»,
складниками якого стали ідеї широких економічних перетворень в

інтересах селянства і робітництва, соціальної та національної рівності на

основі вільної автономії осіб, спілок і громад, народів, а також вільного

товариства (федерації) громад і народів37.
Втілювати у життя ідеї «громадівського соціалізму» передбачалося

різноманітними тактичними засобами. М.П. Драгоманов у «Передньому слові»

до «Громади» пропонував здобувати нові «громадські порядки» «усіма

способами, мирними й вояцьким»38. Програма «Громади» М.П. Драгоманова,
М.І. Павлика і С.А. Подолинського також не виключала можливості того,
що «простому народу на Україні не обійтись без збройного бою й

повстання (революції)»39. Радикально-демократичні ідеї українського
народолюбства знаходили підтримку серед молодого покоління громадівців.

Подальший розвиток цієї тенденції простежується у 1880-х рр., коли

виникають проекти політичних програм українського товариства «Вільна

Спілка Вольный Союз», «української соціально-революційної партії»,

«партії українських соціалістів» тощо. Приміром, проект «Програми
діяльності і організації української соціально-революційної партії на

федеративних началах», вилучений у І.М. Присецького 1883 р., декларував

прихильність до еволюційно-органічного розвитку, хоча і революційний
шлях до цієї мети вважався цілком реальним. На ближчу перспективу
ставилися такі завдання: у політичному житті правовий порядок, в

економічному перетворення як у дусі колективізму, так і

індивідуалізму, у соціальному та культурницькому майнова, станова, освітня
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рівність громадян, самобутність, висока моральність та освіченість

народу, розвиток солідарності, засад братерства, поширення ідей

соціалізму40.
У «Спробі української політико-соціальної програми» М.П. Драгома-

нова 1884 р., зокрема у «Проекті заснування статуту українського
товариства «Вільна Спілка» «Вольный Союз», ставилися завдання

«політичного, економічного і культурного визволення і розвитку українського
народу» та «іноплеменних колоній», що мешкають поміж нього. При цьому
найважливішим завданням визнавалася «політична свобода»41.

«Програма дій українських соціалістів», яка поширювалася в

українських гуртках Чернігова 1880-х рр., теж визнавала поступовість
перебігу історичного процесу, хоча «радикальні і всебічні зміни в

народному житті» вважалися можливими і необхідними. У документі
проголошувалися такі керівні ідеали: в економічному житті соціалізм, у

соціальному загальна рівність, у політиці анархія, автономія, федералізм, а

в національній та культурній сфері повна свобода націй та культури42.
Розвиток соціально-політичної течії з досить виразним

радикально-демократичним спрямуванням засвідчує, що частина українських
народолюбців віддавала пріоритет гуманістичним, загальнолюдським цінностям,
прагнула орієнтуватися на західноєвропейські демократичні традиції, хоча

при цьому зовсім не заперечувала національну специфіку українства.
Безперечним ідейним лідером цього напрямку був М.П. Драгоманов, який у
листі до галицького громадсько-політичного діяча О.Г. Барвінського від
27 лютого 1891 р. стверджував, що «в російській же Україні ніяке україно-

любство, окрім радикального, не має будущини і навіть сучасності»43. В
іншому листі до О.Я. Кониського від 20 квітня того ж року М.П.

Драгоманов застерігав не сходити «з тієї європейської радикальної дороги, на

котру Шевченко ставав полусвідомо, «хлопоманія» 60-х років свідоміше і
на котру я раджу стати зовсім рішучо й безповоротно»44.

Полемізуючи з представником молодого покоління демократичного

українства Б.Д. Грінченком, М.П. Драгоманов теж виявив себе як

послідовний речник українських радикалів, які, на його думку,

уособлюють «початок нового європейського напрямку: космополітичного,
універсального, гуманістичного і т. д. початок людей, котрі звуть себе
не українофілами, а людьми чи європейцями української нації». Під
терміном «українські радикали» М.П. Драгоманов розумів «рішучих
демократів і поступовців»45.

На рубежі XIX XX ст. відбувається політизація багатьох діячів гро-

мадівського руху. Це простежується вже на прикладі студентських громад

«тарасівців» 1890-х рр., які піддавали критиці попереднє покоління

українофілів за недооцінку політичних завдань боротьби, захоплення

«чистим» культурництвом, за ідеалізацію українського народу. Слідом за

М.П. Драгомановим «тарасівці» усвідомлювали необхідність поєднання

«ідеї відродження України» з процесом «всесвітнього поступу». На початку
XX ст. подальша політизація громадівців знайшла яскравий вияв у їхній

участі в політичних партіях. Приміром, у 1900 р. саме діячі харківської
студентської громади Д. Антонович, Б. Камінський, Л. Мацієвич, М. Русов
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створили Революційну Українську Партію, а 1905 р. колишні відомі

громадівці, учасники Української загальної безпартійної організації
Б. Грінченко, С. Єфремов, І. Стешенко та інші започаткували Українську
Демократичну Партію46.

Проте в українському громадівстві виявилася не тільки радикально-

демократична, а й ліберально-демократична тенденція. Вітчизняні

ліберальні демократи, які становили більшість «старих» українських громад,

дотримувалися аполітичного культурництва, були послідовними
прихильниками освіти селянських мас, прагнули засобами історії,
художнього слова, літературо- і мовознавства, мистецтва, права, статистики та

інших галузей науки і культури якомога повніше відтворити історичний
досвід та пам ять народу. Діяч київської української громади початку
1860-х рр. О. Стоянов цілком слушно вказував, що метою вітчизняних

народолюбців є поліпшення побуту простолюду через розвиток
розумових та моральних здібностей, а головним засобом на цьому мирному

шляху є освіта, знання47.
Педагогічна праця у недільних та сільських народних школах,

підготовка й видання підручників, хрестоматій, словників, популярних
книжок для народу, фольклорних збірників, історичних наукових праць,

літературних творів, статистичних описів, влаштування концертів та

вистав усе це визначало діяльність народолюбців упродовж пореформе-
ної доби і мало на меті реалізацію культурницьких завдань поширення
освіти та народовивчення48. Втім, за тих історичних умов навіть це

зовнішньо лояльне культурництво об єктивно мало потаємний

опозиційний зміст і незрідка сприяло роз ясненню тих чи інших соціальних
і політичних питань. Так, за свідченням С.Ф. Русової, російський
народник М.П. Макковеєв дивувався, як її чоловік діяч київської «Старої
Громади» О.О. Русов, «не чіпаючи ніколи політики і не маючи на думці ні

одного народницького завдання, в бесідах з селянами одними своїми

статистичними цифрами роз ясняв болючі для них аграрні питання»49.
Закономірно, що протягом тривалого часу «культурники» і «політики»

в українському русі надавали одні одним моральну й матеріальну
допомогу. Лише у 1880-х рр. ідейні розходження між цими течіями

поглибилися, яскравим виявом чого став розрив «Старої Громади» з М.П. Дра-
гомановим 1886 р.50

Упродовж тривалого часу справді органічним явищем практичної
діяльності українських громадівців-народолюбців різних ідейних
відтінків стало «ходіння в народ». Здійснюючись в «осілій» та «летючій»

формах, воно ставило на меті злиття інтелігентних кіл з народом,

здебільшого селянством, служило важливим засобом популяризації серед

простолюду демократичних ідеалів свободи, рівності й братерства.
Уже на рубежі 1850 1860-х рр. розпочався перший «похід у народ»

українських народолюбців, причому використовувалась як «летюча», так

і «осіла» форми діяльності. Яскравим прикладом першої служать дії
київських «хлопоманів» на чолі з В.Б. Антоновичем, які за три вакації
обійшли Київщину, Поділля, Волинь, Холмщину, частину Катерино-
славщини й Херсонщини51. Відтоді ж народолюбці стали практикувати й
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«осілу» діяльність серед селян. Зразком останньої стало 40-річне
перебування Т.Р. Рильського у селі Романівці Сквирського повіту Київської
губернії, під час якого цей народолюбець одружився з селянською

дівчиною, започаткував зразкову народну школу, господарював як добрий
агроном та економіст, допомагав односільчанам у вирішенні різноманітних
соціальних і економічних проблем52.
У період другого «ходіння в народ» 1870-х рр. вітчизняні народолюбці

орієнтувались на «осілу» діяльність. Про такий підхід влучно висловився

С.А. Подолинський, який писав 4 травня 1875 р.: «Взагалі я вважаю, що

ходіння в народ є безперечно кращою формою діяльності, з тим, одначе,

щоб під словом ходіння розумівся перехід в народ і міцне (звичайно,
наскільки поліція дозволить) поселення серед народу»53. Спроби «ходіння
в народ» у наступний період також засвідчили прихильність народолюбців
до його «осілих» форм54. Зближуючись з народом, українські діячі
працювали на селі учителями, лікарями, економістами-господарниками,
статистиками тощо55. Різноманітні форми «осілого» спілкування з селянами

мали на меті передовсім поширення освіти серед широких народних мас.

Іншою фундаментальною особливістю ідеології вітчизняних

громадівців стало українолюбство. Це сукупність світоглядних цінностей, яка

виникла глибоко закономірно за умов формування української нації
етнічної спільноти, що має певну територію, антропологічні типи, мову,

національний характер, соціально-економічний спосіб життя, духовну

культуру та історичну долю. У цьому контексті цікавою є думка

М.П. Драгоманова: «[...] якщо ми визнали існування в українському
народі рис оригінальної нації, немає ніякої можливості теоретично

заперечувати висновки і прагнення українофільства»56.
Морально-психологічною основою українолюбства є щирий патріотизм,

який відбивається в любові до батьківщини України, у прагненні
працювати в ім я її інтересів. Саме так розглядав українолюбство В.Б.
Антонович, зараховуючи до його прихильників тих уродженців південноруського
краю, які «настільки люблять свою батьківщину і бажають її розвитку і

процвітання, що вважали б справою гріховною замовчування її

особливостей і нестатків та проблем, що випливають з цих особливостей»57. Як
писав М.І. Костомаров, «не можна людині сказати: не люби своїх батьків,

братів, сестер, дружини, дітей; не можна також говорити їй: не смій

любити свою рідну мову, котру почув перший раз від матері й відповідав на неї

дитячим белькотом, не смій любити того народу, серед якого побачив

уперше світ Божий!»58

За умов, коли монархічна Росія посилювала русифікаторську
політику і гальмувала розвиток української мови, літератури, освіти, мистецтва,

преси, всього того, що становить сукупність духовності народу, україно-
любці обрали своїм ідейним кредо захист природних прав рідного
народу, який потерпав від реалізації шовіністично-імперської державної
політики. На причину такого вибору вказував П.О. Куліш: «Українська
ідея, заснована на началі глибоко-демократичному, постала внаслідок

відчуття неправди у взаємних відносинах між собою брата і брата»59.
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Українолюбці були прихильниками національної ідеї і справи. Проте в

цілому українолюбство не стало ідеологією і соціальною практикою
національного шовінізму, який є проповіддю національної виключності й

вищості, розпалює недовіру й ворожнечу між народами. У цьому контексті

заслуговує на увагу думка С.А. Подолинського, який у листі до В.М.

Смирнова від 14 травня 1875 р. писав: «Ми націоналісти-українофіли рівно
настільки, як націоналісти серби-соціалісти, англійці та ін., і, звичайно,
аж ніяк не більше, ніж націоналісти Ви, великороси. Не забувайте, що ми

інший народ, і відмінність між нами і Вами така саме, як між Вами і

поляками, сербами та ін.»60

Діячі українолюбства прагнули до того, щоб реалізувати священне

право українства бути вільним і рівним серед інших народів. Так, М.П.

Драгоманов відзначав, що «українофільський» ідейний напрямок «виходив з

пункту національної одрубності Українців і ставив у першу голову

рівнятись з другими самостоячими народами»61. О.Я. Кониський, висловлюючи

своє кредо у сфері політики й відносин між народами, також

підкреслював: «Відносини до всіх народностей однакові [...] Україна-Русь
однаково з усіма народами має право уладнатись, по своїй уподобі»62.

Українська національна ідея мала демократичний грунт. Прикметно,
що М.І. Костомаров залучав до лав українолюбців людей, «люблячих

Україну, її народ, мову, нрави, звичаї, пісні, побут і життя цього наро-

ду[...]»63. З подібних позицій підходив до розуміння кредо українців
Л.А. Смоленський, на переконання якого, аби вступити до громади,
необхідно визнавати дві тези: «1) народність даної країни визначається по

її селянському населенню; 2) хто живе, як постійний житель даної

країни, повинен служити її інтересам, себто інтересам її народу»64.
На думку В.Б. Антоновича, першопричиною виникнення

«українофільства» стала увага інтелігенції «на селянське середовище». Більше

того, визначний український діяч твердив, що переконання українофілів
грунтуються «на можливому всебічному вивченні свого народу»65. П.О.

Куліш теж вказував на взаємопов язаність «українофільства» з «працею на

користь народу і для живого зближення з народом», тобто з

«народолюбством»66. Не підлягає сумніву, що народовивчення українолюбців мало на

меті життєві, практичні завдання, зміст яких полягав у визначенні

орієнтирів для подальшого національного розвитку українства67.
Українолюбство було наповнене насамперед

національно-культурницьким змістом. Так, В. Б. Антонович розглядав «українофілів» як патріотів,
які «дорожать надзвичайно своїми обласними відмінностями і своїм

обласним наріччям»68. Ця думка підтверджується згадками Ф.К. Вовка, який
писав до І.Я. Франка 7 березня 1894 р., що київські громадівці ще на

початку 1860-х рр. звертали на мовне питання «дуже багато уваги і найбільше

дбали про те, щоб навчитись тієї мови з уст самого народу»69.
М.І. Костомаров, який називав рідну мову «самим найдорожчим»,

«самим найсвятішим», розглядав «українофільство» так само, як і В. Б.

Антонович, ототожнюючи його з «прагненням деяких малорусів писати на своєму

рідному наріччі і, разом з тим, вивчати багату скарбницю народної поезії»70.
О.Я. Кониський у статті «Двадцяті роковини Шевченка у Києві» (1881 р.)
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підкреслював просвітницький характер українолюбства, зазначаючи, що

«від часу знесення кріпацтва і донині найважливішою і найголовнішою

потребою була, є і довго ще буде освіта пародия на народній мові»71.
Національно-культурницька діяльність стала найголовнішим

пріоритетом українських народолюбців уже на рубежі 1850 1860-х рр., об єднуючи
прихильників як «лівих», так і «правих» поглядів. Важливим засобом

поширення національної освіти серед народу були недільні школи,
започатковані учасниками київської, полтавської, чернігівської та інших українських
громад. Про масштаби цієї діяльності свідчить хоча б той факт, що вже на

початку 1860 р. тільки в Печерській, Подільській та Новостроєнській
чоловічих недільних школах Києва, в яких учителювали київські громадівці,
навчалося близько 1500 учнів. З 1859 до 1861 р. популярність цих
навчальних закладів стрімко зростала72. У 1862 р. 84 викладачі київських недільних
шкіл подали на розгляд Петербурзького комітету грамотності список

кращих популярних творів, обраних для перекладу українською мовою з

метою подальшого використання в народних школах. Усе це викликало

занепокоєння царського режиму, і у червні того ж року недільні школи й

читальні було закрито73.
Демократичне українство надавало великого значення

книжково-видавничій справі, спрямованій на випуск у світ підручників, популярних і

дешевих книжок для народу. На рубежі 1850 1860-х рр. з явилися

«Граматка» П.О. Куліша, «Букварь южнорусский» Т.Г. Шевченка, «Українська
абетка» М. Гатцука, «Арихметика, або Щотниця» О.Я. Кониського, 40
випусків серії популярних книжок «Сільська бібліотека» видання П.О.

Куліша тощо74. Українські підручники та популярні «метелики»

поширювались вітчизняними народолюбцями поміж селян у перебігу «ходіння в

народ», використовувались під час навчання грамоті міщан, селян та солдатів
у недільних і сільських школах. У 1861 1863 рр. тільки серед київської

демократичної молоді цими формами «зближення» з народом було охоплено

не менше 150 200 осіб75.
Незважаючи на жорстокий лінгвоцид царату стосовно українства, що

посилився з 1863 р., книжково-видавнича справа залишалася одним із

важливих напрямків діяльності народолюбців і пізніше. За даними
С.А. Подолинського, тільки в 1873 1875 рр. київські громадівці видали
й поширили в народі кілька десятків тисяч примірників легальних

книжок українською мовою. З 1875 р. з явилися й закордонні нелегальні

українські видання для народу, які стали поширювати народолюбці76.
Проблеми культурно-національного відродження висвітлювалися на

шпальтах нечисленної легальної періодики демократичного українства,

зокрема таких журналів та газет, як «Основа», «Черниговский листок»,
«Киевский телеграф», «Труд», «Киевская старина» та ін. На їх

практичне розв язання спрямовувались засідання українських громад, участь

народолюбців у діяльності Південно-Західного відділу Російського
географічного товариства, а також у таких заходах, як одноденний перепис
у Києві в березні 1874 р., III Археологічний з їзд у серпні того ж року.

Українське культурництво пореформеної доби акумульовувало

найкращі наукові, літературні та мистецькі сили. Так, у київській «Старій
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громаді» брали участь історики В.Б. Антонович і М.П. Драгоманов,
філологи П.І. Житецький і К.П. Михальчук, етнографи й фольклористи
Ф.К. Вовк, І.Я. Рудченко, О.О. Русов і П.П. Чубинський, правознавець
О.Ф. Кістяківський, економіст Т.Р. Рильський, письменники І.С. Нечуй-

Левицький, О.Я. Кониський, М.П. Старицький, композитор М.В.

Лисенко та ін. В одеській українській громаді діяли педагоги Л.А.

Смоленський, 0.0. Андрієвський, М.І. Климович, М.В. Ковалевський, поет,
перекладач, композитор П.І. Ніщинський, нотар, бібліограф та етнограф
М.Ф. Комаров, етнограф та статистик Є.І. Борисов, історик літератури,
мово- та сходознавець Д.М. Овсянико-Куликовський та ін.

У різний час відомі діячі входили до інших українських громад:
полтавської педагоги О.Я. Кониський, Д.П. Пильчиков, 0.1. Стронін та

ін.; харківської педагоги В.С. Гнилосиров і Д.П. Пильчиков, етнограф
П.С. Єфименко, письменник і перекладач М. Лободовський, поет і

драматург В. Мова, філолог 0.0. Потебня, правник А.Л. Шиманов та ін.,
чернігівської письменник Л.І. Глібов, фольклорист О.В. Маркович,

лікар і етнограф С.Д. Ніс та ін., єлисаветградської лікар 0.1. Михале-
вич, письменник і драматург І.К. Карпенко-Карий, почасти театральні
діячі М.Л. Кропивницький, М.К. Садовський та ін.77

Аполітичне, ліберальне культурництво було властиве більшості

українських громадівців і повністю відповідало національно-демократичним
ідеалам, які відігравали визначну роль у їхньому світогляді. Проте за умов

посилення русифікаторської політики царату частина українських діячів
часами збочувала з національно-демократичних на формально
націоналістичні позиції. Це викликало критику «правих», більш консервативних

діячів з боку «лівих» учасників громад. «Думаю, міркував лідер «лівого»

крила київської «Старої громади» М.П. Драгоманов у листі до галицького

діяча і публіциста М.Й. Бучинського від 6 листопада 1872 р., що пора

вже давно перетрясти українофільство і одібрать у йому гуманістичну і

народно-демократичну струю од національно-традиціональної, старовірної,
котра є і у нас, як в усяких краях і народах»78. С.А. Подолинський у листі

до В.М. Смирнова від 15 травня 1875 р. теж визнавав, що українська
соціально-демократична партія «має потребу в чималій очистці»79.

Дві вказані ідейні тенденції притаманні й одеській українській
громаді. «Тут були свої «праві» й «ліві», згадувала С.М.

Єгунова-Щербина, період кінця 1870-х рр., але ріжниця в поглядах тих і тих

базувалася на культурних основах і на більшій чи меншій широкості суспільно-
політичних поглядів. У «правих» помічалася значна національна нетоле-

рантність, тоді як «ліві» були далеко більш інтернаціональні у своїх

симпатіях та антипатіях»80.

Черговий великодержавно-шовіністичний наступ російського царату

доби урядової реакції 1880-х рр. сприяв посиленню національної

тенденції в українському русі. На думку М.П. Драгоманова, «в 80-ті роки

формальний націоналізм запанував в українських кружках над

космополітичним науково-соціальним напрямком»81.
Втім, однобічність консервативного націоналізму, як і

«космополітизму», усвідомлювалась провідними діячами українського руху 1880-х по¬
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чатку 1890-х рр. Не можна не помітити, що О.Я. Кониський і Б.Д. Грінчен-
ко ідейні опоненти М.П. Драгоманова виступали послідовниками

націонал-демократичних ідей, які за тих обставин мали виразну історичну
перспективу. О.Я. Кониський вбачав шлях розвитку українства не в

орієнтації на «космополітичні», «універсальні» цінності, а в освіченні народної
маси й інтелігенції на грунті широкого націоналізму і глибокого

демократизму, а також у поліпшенні економічного становища людей.

«Націоналізм» цього видатного українського народолюбця являв собою не

проповідь національної виключності, а патріотизм, наповнювався

загальнодемократичним змістом і спрямовувався проти великодержавної,

русифікаторської політики національного гноблення українського народу з

боку російського імперського режиму82.
На думку Б.Д. Грінченка, послідовна українська національна демократія

мала реалізуватися в діяльності «українських націоналів-народолюбців».
Акцент у його поглядах зроблено на українському, національному
чинникові, який органічно поєднувався з народолюбським. За Б.Д. Грінченком,
пріоритетними напрямками діяльності української демократії за тих

історичних умов мали стати два напрямки: просвітницько-культурний і

економічний. Зв язавши справу національну зі справою народного добробуту,
писав він, українські народолюбці виявили б «не тільки правдивий
діяльний патріотизм, а також і розумний далекосяжний політичний такт»83.

Отже, розуміючи, що український народ опинився на рідній землі у

становищі духовного ізгоя, громадівці висунули і прагнули втілити у
життя ідею всебічного національно-культурного відродження, яка стала

серцевиною їхнього українолюбства. Культурництво стало важливим

засобом формування загальнонаціональної самосвідомості, про яку мріяли
вітчизняні демократи. У цьому контексті вельми характерним.є запис у

щоденнику О.Ф. Кістяківського від 2 березня 1884 р., де, зокрема,

відзначається: «Я ж думаю про створення українофільства як національної
свідомості. Українофілом має бути кожний мешканець Малоросії.
Землевласник і домовласник, фабрикант і ремісник, купець і шинкар,
священик і вчений, педагог і народний учитель, орендатор і поселянин усі й
кожний має бути свідомим українофілом»84.

Упродовж пореформеної доби для багатьох українолюбців
пріоритетного характеру набули саме національно-культурницькі завдання.

Прикметно, що вони висувалися не всупереч, а разом з ідеєю поліпшення

народного добробуту й розглядалися як єдиний певний шлях до

вирішення проблем соціально-економічної сфери. У ширшому сенсі

національно-культурне відродження безпосередньо пов язувалося з перспективою

«самостійного народного життя» українства. Національне культурництво
мало сприяти тому, щоб, як писав Б.Д. Грінченко, «виробилась з

української нації національно-свідома освічена громада»85.
Безперечно, українолюбство слід розглядати не тільки в

етнокультурному та соціально-економічному аспектах, а й у політичному. Ще
М.П. Драгоманов, вказавши на його національно-культурницьке,
просвітницьке начало, заперечував думку, що це «зовсім не політичний

рух»86. Щоправда, державницько-політичні погляди українолюбців не
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відзначалися одностайністю, та й політична течія в українському
народолюбстві розвивалася уповільнено.

Аналіз різноманітних джерел свідчить, що вже на початку 1860-х рр.
серед українських громадівців «ворушилися» політичні думки про
майбутню долю України. Меншість вітчизняних демократів перебувала на

державницьких позиціях і виступала прихильниками або «вільної

козацько-мужицької держави» в етнографічних кордонах українства, або

принаймні тих автономних прав і особливого управління, що їх мала

Україна в Російській державі за часів Гетьманщини. Проте ці думки не

відзначалися достатньою глибиною та ясністю і не втілювалися в

конкретних практичних діях. Поміркована більшість українолюбців була
політично лояльною до існуючого режиму й обмежувалась вимогами

культурно-національної автономії87.
Наявність різних позицій зумовлювалася об єктивними причинами.

По-перше, розгром Кирило-Мефодіївського товариства 1847 р.
негативно позначився на подальшому розвитку українських визвольних змагань,

спричинив ідейно-політичний надлам лідерів, зокрема М.І.

Костомарова, П.О. Куліша та ін. Тому в перебігу українського національного
відродження початку 1860-х рр. не було висунуто відповідної часові

політичної програми. Оскільки буржуазні реформи 1860 1870-х рр. не змінили

імперської сутності російського монархічного режиму, який був
традиційним і жорстоким ворогом національно-визвольного руху,
перманентні звинувачення українолюбців у «сепаратизмі», що
супроводжувалися поліцейськими репресіями, безперечно, заважали виробленню
загальної політичної програми національного руху тієї доби. Це стало

однією з суттєвих причин переходу частини української молоді на

позиції російського соціально-революційного народництва, зумовило
млявість та ідейну слабкість руху демократичного українства.

По-друге, поміркованість державницько-політичних позицій
українолюбців пояснюється їхніми народолюбними ілюзіями, певного

ідеалізацією селянства. Чимало діячів українського руху вважало, що

«прихильник мужиків мусить мало не в усьому йти з мужиками», а інші все ше

вірили в легенду про «доброго царя-батюшку», сподіваючись отримати від

нього землю і вбачаючи в його особі захисника від польського панства. До
того ж українські народолюбці були прибічниками досить поширеної в

Європі думки, нібито селянське господарство може поліпшитись і за умов

відсутності демократичного державного ладу, «за поміччю царства»88. У

цьому контексті дуже типовою була позиція М.І. Костомарова, який

писав до герценівського «Колокола»: «Ніхто з нас не думає про
відторгнення Південної Русі від зв язку з рештою Росії. Навпаки, ми б бажали, щоб

усі інші слов яни об єдналися з нами в одну спілку, навіть під скіпетром
російського государя, якщо цей государ стане государем вільних народів,
а не всепожираючої татарсько-німецької Московщини». У майбутньому
слов янському союзі Україна, на думку М.І. Костомарова, мала

користуватися внутрішнім суверенітетом і рівноправністю89.
Наведені міркування відбивали помітну ідейну роздвоєність багатьох

українських народолюбців, які, з одного боку, виступали за національ¬
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но-культурне відродження України, а з іншого залишались політично

лояльними щодо антидемократичного, імперського режиму російського
царя і таким чином підтримували консервативно-монархічні настрої, що
панували в селянському середовищі. У цьому зв язку М.П. Драгоманов
наголошував, що «українське «народовство» в 60-ті роки не виступило

перед своїм людом і перед усім світом з прямими думками про те, що

саме народ український мусить впорядкувати свою долю, як йому потрібно,
скинувши з себе усяке панство й державство»90.

Помірковані державницько-політичні погляди були притаманні
ідейним лідерам українських громадівців різних напрямків. Історична
поступовість у цьому питанні властива навіть провіднику політичної,
радикально-демократичної течії М.П. Драгоманову. Так, у листі до М.Й.
Бучинського від 18 січня 1873 р. цей діяч писав, що українське політичне

питання «рішиться колись у земських соборах усієї Росії», а головною справою

демократичного українства визначав культурну й літературну працю91.
І пізніше М.П. Драгоманов висловлювався з позицій політичного

реалізму і прагматизму. У «Передньому слові» до «Громади» він зазначав,

що надалі повстання проти Австрії та Росії за українську державну
самостійність «для нас річ неможлива», хоча при цьому жалкував з

приводу неутворення української держави у минулому92. У «Спробі української
політико-соціальної програми» М.П. Драгоманов виступав як політик-

федераліст, поступовець і зауважував, що утворення окремої української
держави є річ не тільки «крайньо важка, якщо не неможлива, але, за

певних умов, цілком не потрібна для яких би там не було інтересів
українського народу». Подібну позицію громадський діяч обгрунтував
необхідністю спільних зусиль усіх народів Росії у боротьбі проти

монархічного деспотизму й урядової централізації93.
Хоча ідейний лідер культурницької течії В.Б. Антонович

дотримувався надзвичайної обережності й уникав публічних висловлювань з

політичних питань, є підстави твердити, що він неприхильно ставився до

«панросійської» ідеї, а стосовно української майбутності мав думки, ра-

дикальніші від планів «неподільності Малоросії з Великою Росією» із

сподіваннями на можливе встановлення політичної свободи і широкого
оновлення Росії94.

Згадки київського громадівця П.Г. Житецького засвідчують, що
українські народолюбці не виходили в національному питанні за межу, котра

визначалася потребою самозахисту95. Це підтверджується спогадами

Є.Х. Чикаленка, який, зокрема, писав про часи кінця 1870-х початку
1880-х рр.: «Про самостійність України, суверенність її державного життя

тоді ще, чи вже, й мови не було»96. У 1880-х рр. українолюбці, як і раніше,

дотримувалися здебільшого поміркованих поглядів, сутність яких

висловив учасник Роменського антиурядового гуртка, «українофіл» І.Г. Храпаль:
«Мета кожного українофіла піднесення розвитку малоруської
народності, а кінцева мета федерація, тобто союз усіх слов янських держав

при всякому правлінні, не виключаючи і монархію»97. Водночас
українська демократична молодь цікавилася питаннями «про межі нашої

України», «про вартість своєї української держави»98.
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У перебігу політизації українського національного руху кінця XIX

початку XX ст. державницька ідея самостійної України здобуває все

більше прихильників і оформлюється програмно. Проте в ідеологічних

документах молодих українських партій переважали ідеї автономізму й

федералізму, традиційні для світогляду більшості громадівців
попередньої доби".

Національні особливості світогляду українських громадівців чітко
виявилися і стосовно соціалістичних ідеалів. Провідні діячі вітчизняних

народолюбців тісно пов язували здійснення соціалістичних ідеалів з

урахуванням національної специфіки українства. Так, С.А. Подолинський у
листі до В.М. Смирнова від 4 травня 1875 р. писав: «Не забувайте, що ми

не можемо, а особливо український народ не може, розвиватися в

соціалістичному напрямку за Вашими формами, як би не міг

польський!...]»100 У листі від 17 травня того ж року український діяч пояснив,

що під «Вашими формами» розумів такі речі, «як великоруська мова,

приклади із життя великорусів, аргументація в пропаганді, заснована на

великоруських звичаях і т. п. речі, які, погодьтесь, для пропаганди в

Україні недоречні»101. М.П. Драгоманов теж вважав, «що в нас справа

соціалізму мусить іти поруч із справою вирятування своєї породи, з

новим народженням національним»102.
Ідейні провідники різних течій українського громадівства були дуже

поміркованими стосовно історичних термінів здійснення соціалістичних
ідеалів, перебуваючи на позиціях еволюціонізму, органічної
поступовості. Так, М.П. Драгоманов зазначав, що «розваживши над тим станом,

в котрому тепер стоїть наша Україна, ми бачимо, як далекий він од тих

безначальних громадських порядків»103. В.Б. Антонович також

стверджував, що соціалізм це не програма найбільшого часу, «хоч би трохи нам

податися вперед104. Позиція політичного реалізму грунтувалася на

чіткому розумінні непідготовленості українського суспільства до

соціалістичних перетворень. По-перше, вітчизняні наролюбці не були
прихильниками «общинного» соціалізму й переважно не перебільшували
революційних потенцій селянства. Приміром, С.А. Подолинський писав:

«Певна річ, у нас збереглась також спотворена форма общинного
землеволодіння, але селяне у нас ще далеко і далеко не соціалісти»105.
М.П. Драгоманов вбачав зміцнення грунту для соціалізму у відновленні

історичного поступу українства «на всіх боках життя: державного,

громадського, господарського, розумового» і вважав особливо важливим

«поправити страту нашою Україною своїх городських верств громади»106.
Низка провідних діячів українських громад віддавала пріоритет

органічному поступу на шляху до віддаленої соціалістичної перспективи і

не схвалювала прагнення російських радикалів прискорити історичний
прогрес засобом негайної або близької соціальної революції чи

політичного заколоту. Так, В.Б. Антонович був упевнений, що «народні рухи на

загад не робляться, народ можна тільки готувати до них, а як обставини

наспінуть, то й найменшої зачіпки досить буде, щоб зайнялася

революція»107. М.П. Драгоманов піддавав критиці «соціалістів російських» за

«недостачу в громадах Росії практичного й теоретичного грунту для
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соціалізму», малу увагу до всіх аспектів безперервного прогресу та

ґрунту для нього, недостатність пристосування прогресивних європейських
думок до життя власної країни та за надію зразу зробити соціальну
революцію в Росії108. О.Ф. Кістяківський також вважав, що ідеї соціалізму
справдяться «не інакше, як шляхом повільного прогресу, не мечем і

вогнем, а силою думки, переконань і морального устою»109.
Переважна більшість українських радикальних демократів, «політиків»,

не кажучи вже про ліберально-демократичних діячів, «культурників»,
негативно ставилася до гасла «мета виправдовує засоби», а тому не

схвалювала перехід на нелегальне становище багатьох учасників соціал-рево-
люційного руху, зведення їх участі у «Чигиринській змові», різноманітних
акціях політичного терору, експропріаціях і т. ін. у принцип боротьби.
Гасло М.П. Драгоманова «Чиста справа вимагає чистих засобів»,
висунуте ще 1876 р., підтримувалося народолюбцями різних ідейних відтінків.
Не випадково наради українських демократів під час харківського
ювілейного з їзду пам яті Г.Ф. Квітки-Основ яненка у жовтні 1878 р. засвідчили

несприйняття ними будь-якого терору. Така позиція знайшла

підтвердження й на київському з їзді українолюбців, земців-конституціоналістів
та російських радикалів у грудні того ж року і ще різкіше виявилася після

царевбивства 1 березня 1881 р.110 Прикметно, що прихильність до

політичної поступовості залишалася характерною рисою українських
«радикалів» та «демократів-радикалів» і на початку XX ст.111

Таким чином, українські громади відігравали важливу роль у

вітчизняному національному русі другої половини XIX початку XX ст. За

своїми світоглядними кредо учасники громад належали до українських
народолюбців, які уособлювали тодішню вітчизняну демократію різних
ідейних відтінків від «культурників» ліберально-демократичного
спрямування до «політиків» радикально-демократичного забарвлення.
Ідеологія громадівців поєднувала любов до рідного народу, насамперед до

широких селянських мас, прагнення до всебічного народовивчення, до
зближення із простолюдом зі щирим українським патріотизмом-ук-
раїнолюбством. Ці фундаментальні особливості світогляду громадівців
відбилися у практичній діяльності, головним змістом якої стало

служіння національно-культурному відродженню України.
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З ІСТОРІЇ ГРОМАД
НА РУБЕЖ11850-1860-х років

Марко АНТОНОВИЧ

1. КОЛИ ПОСТАЛИ ГРОМАДИ?

Незвичайно яскравим, але водночас надто мало вивченим рухом на

Україні, а почасти й поза її межами після Кримської війни (1853 1856)
були т. зв. громади. їх діяльність стала доказом того, що розпачлива пра-

Марко Дмитрович Антонович (нар. 1916) відомий дослідник українського громадсько-
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1997).Онук активного діяча Київської Старої Громади Володимира Боніфатійовича Антоновича.

Дослідження М. Антоновича подається за вид.: Науковий збірник УВАН у США.

Нью-Йорк, 1977. Т. 3. Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина.
С. 127 136 («Коли постали громади»); Ювілейний збірник УВАН у Канаді. Вінніпег,
1976. С. 75 93 («Українська петербурзька Громада»).
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ця окремих відчайдухів, які серед безпросвітньої ночі занепаду першої
половини XIX ст. йшли дослівно «з мотикою на сонце», не пропала

марно. Діяльність цих одиниць дала багаті жнива, які стали базою для

дальшого розвитку нації в усіх сферах її життя. Після 1860-років могли

приходити, під тягарем важкої дійсности, довгі антракти, але сумнівів у

тому, що українська нація вже раз назавжди відродилася, не могло бути ні
в кого, хто вмів відкритими очима дивитися на дійсність.

Правда, офіційним чинникам царської Росії пощастило придушити
багато відомостей про 1860-ті роки. З цензурних причин не то, що не

можна було писати правди з нею треба було ховатися. Коли ж про ту

дійсність і писали очевидці (наприклад, в «Киевской старине»), то вони

згадували різні речі лише натяками, що були зрозумілі в той час, однак

людям, необізнаним з дійсністю «дуже інтересного часу і дуже
інтересного настрою», нічого не казали.

Цю ситуацію, таку характерну для цілого XIX ст., з ясував нам

М. Грушевський: «Ми й досі розпоряджаємо ще дуже малим матеріялом
для пізнання внутрішнього інтимного українського життя, захованого від

урядових зазирань і від показного парадування в офіціальній російській
культурі. Через те навіть те, що ми знаємо, часто не розуміємо
відповідно, і тільки поволі відкривається нам то одне, то друге [,..]2».
Щойно після революції 1905 р. можна було трохи вільніше писати про

минуле, але ж тоді вже багато учасників громад повмирало, багато дечого

забулося та й охочих до писання спогадів не було надто багато.

Найцікавіші спомини з кінця 1850-х і початку 1860-х років лишили нам

або такі діячі, як В. Антонович, К. Михальчук і Б. Познанський, які

прийшли в українське життя з польського або принаймні спольонізованого

суспільства, або ж О. Русов з російського. Усі ці діячі намагалися в

першу чергу пояснити, чому і як вони опинилися в українському рухові.
Після подій початку 1917 р. відкрилися, щоправда, закриті до того

часу архіви III відділу, і з того часу досить багато цікавого матеріялу було
надруковано в «Нашому минулому», «Літературно-науковому вістнику»,
«Книгарі», а пізніше в «Україні» і в «За сто літ» та інших журналах.

Все ж таки ми дотепер не маємо не то що монографії про громади як

цілість, але й про окремі громади в нас нема відповідних розвідок.
Трохи краще ми ознайомлені з діяльністю Київської3, Полтавської4,
Чернігівської5, а також, частково, Харківської громад6. Дуже мало ми

знаємо про первісно саму головну Петербурзьку Громаду7, деякі з них

нам зовсім невідомі8. На це вплинув характер наших джерел таємні

до 1917 р. архіви III відділу, в яких збереглися лише справи, що стали

відомі жандармам. Отже, лише тоді, коли був якийсь провал внаслідок

нещасливого випадку, доносу чи необережности, III відділ попадав на

слід якоїсь таємної діяльности і притягав до відповідальности винуватих
чи просто обвинувачених.

Перед лицем влади кожний, кому доводилося зізнавати або взагалі

відмовлявся від вини, або применшував її, або врешті намагався

показати свою діяльність і свої ідеї в льояльному, благонадійному світлі. Усе це

примушує нас до кожного слова обвинувачених підходити дуже обереж-
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но, критично. Багато матеріалів перебуває ще в архівах і тому вони не

можуть бути належно використані нами9.
Наші дослідження утруднює також той факт, що організаційні

зв язки всіх наших товариств минулого століття були дуже неясні, структура
їх невизначена. На це явище свого часу вказав у своїй праці про Кири-
ло-Методіївське Братство 3. Гуревич, коли писав: «Початкова форма

організації, невиразність та розпливчастість організаційних границь чи

то організація, чи то «группа лиц», напівтовариство, напівбесіда, напів

«сговор идей», напів «тайне товариство», існування на грані між «так» і

«ні», або точніш, сполучаючи в собі і «так» і «ні», характер організації,
що дозволяє одним членам товариства твердити про існування його,
іншим заперечувати його»10.

Таку ж саму картину подають нам зізнання досить відомого члена

Київської Громади Василя Курлюка, який 2 лютого 1865 року зізнав

перед слідчою комісією в Києві таке: «[...]в так называемую

малороссийскую громаду, как в общество, хотя и неизвестное правительству, но не

имеющее никакой организации и даже нескрывающееся в тайне, имел

право входить всякий, кого интересовал этот или какие бы то ни было

вопросы, касающиеся украинского народа [...]».
Подібне виходить і з зізнань В. Антоновича, поданих тоді ж: «[...]

Распорядителем Громады я никогда не был по простому поводу что

распорядителя не нужно было и что такого звания никогда не бывало[...]».
За таких умов, зокрема, нелегко уточнювати дату постання такої

«організації», в даному випадку громад. Навіть між членами її в цьому
питанні могли існувати розходження, оскільки в пам яті одного могло

зберегтися щось одне, у пам яті другого щось інше, що характеризувало
початок діяльносте даного товариства. III відділ тут також нам не

допоможе, бо ж поліційні чинники могли про існування громад довідатися

щойно багато пізніше, коли діяльність їх уже себе широко проявила. За

тодішніх умов це могло тривати довгі місяці. І, дійсно, ми маємо

докази, що від 1861 р. влада і справді ознайомлена, хоч і дуже поверхово, з

діяльністю громад.
Досить яскравим доказом існування Київської Громади були проводи

тіла Т. Шевченка в Києві 6 7 травня 1861 р. З того часу урядові кола

застосовують заходи на придушення українського
руху, хоч на перших порах це робиться
обережно. Ось, наприклад, цивільний губернатор
Павло Гессе пише генерал-губернатору Іларіону
Васильчикову 23 липня з Канева в Київ таке:

«З моїх розслідувань, тут у Каневі, приходжу до

переконання, що дії Честаховського хилились до

[того, щоб] оживити в народі українську
національність і що він такий же хлопоман, як

ті, яких ми знаємо в київському універси¬
теті [...]» Г

Тут, мабуть, і треба шукати пояснення того

факту, що і в історію дата 1861 року перейшла як

т.г. Шевченко дата заснування громад, принаймні на Україні.
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Від цього року в Києві, Чернігові, Харкові й Полтаві громади виступають
настільки явно, що їхнього існування уже ніяк заперечити не можна.

Громади утримують недільні школи, збирають гроші на видання книжок для

народу, заохочують своїх членів чи прихильників ходити в народній ноші,
говорити українською мовою, а в житті дуже яскраво відмежовуються від
росіян з одного і поляків з другого боку.
У всякому разі 1861 р. виступає в багатьох дослідників як рік постання

громад, принаймні в Україні. Так, наприклад саме з привезенням тіла

Т. Шевченка в Київ пов язує перший виступ Київської Громади
В. Міяковський12. І. Житецький відносить цю подію ще на декілька

місяців пізніше, десь наприкінці літа чи на початку осени 1861 р.13 За

І. Житецьким пішов і Д. Дорошенко14. Плутанина в цьому питанні існує
в працях надто вже необ єктивного партійного історика Г.І. Марахова. Він

твердить, що Київська Громада стала 1861 р. самостійною організацією15,
хоч на попередній сторінці тої ж праці згадує, що ця Громада постала на

два роки раніше. М.П. Рудько уважає, що «в другій половині 1861 р.

оформлюється так звана Київська Громада»16. О. Мицюк схиляється до

думки, що Київську Громаду заснували 1860 р.17
На ще пізніший час відносить заснування Київської Громади М.

Драгоманов, який від 1863 р. сам був членом її. Він говорить спершу про
студентські кружки і додає, що українофільські студентські кружки «в 1862 р.
злились у велику громаду, душ в 250 300»18. У спогадах інших діячів
громади не згадано конкретного року заснування Громади, і лише В.

Антонович вказує на те, що «після розриву з польською корпорацією ми

вирішили прилучитися до української громади, котра вже тоді існувала, а

також завести правильні стосунки з редакцією «Основи»[...]»19. Як
відомо, це може відноситись або до кінця 1860 р. або ж до початку 1861.

Подібна розбіжність думок про час заснування Київської Громади
існує також серед інших дослідників, причому деякі совєтські учені,
пишучи про 1860-ті роки в Україні, взагалі не помічають діяльности

громад20. Ідеологічно вона їм не по нутру, а тому вони намагаються

вийняти з рамок громад окремих діячів і пов язати їх з штучно витвореним
поняттям «революційних демократів»21, скреслюючи і факти, і

перспективу тодішнього життя в Україні22.
Трохи менше в нас розходжень щодо часу заснування Петербурзької

української Громади, тільки ж у нас взагалі надто мало відомостей про цю

Громаду. Крім двох статей, цитованих у примітці 7, ми маємо побіжні

згадки про Петербурзьку Громаду українців лише в біографіях Шевченка,
та й то далеко не в усіх. Павло Зайцев подає 1860 р. як час заснування цієї

Громади23. У найбільшій дотепер біографії Шевченка автори її вирішили
взагалі промовчати участь Шевченка у праці Громади24.

Однак, як побачимо далі, деякі українські совєтські вчені таки вміють

добачити правду там, де її чомусь хоче скривати Є. Кирилюк, який,
очевидно, краще інших ознайомлений з працею Петербурзької Громади,
оскільки він ще наприкінці 1920-х років займався тепер уже засудженим
і майже забороненим П. Кулішем, а останні десятиліття присвятив свою

увагу Т. Шевченкові.
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Оскільки й про інші громади ми не маємо багато інформацій,
вистачить кількома словами згадати час заснування трьох лівобережних
українських громад, як про це згадують дослідники. Лише про Полтавську
Громаду ми маємо вичерпну монографію М. Гніпа. Наскільки наші учені
були переконані, що громади постали в 1860 1861 р., бачимо з того, що

й Гніп, не входячи ближче в це питання, просто стверджує, що

«Полтавська Громада виникла десь улітку 1861 р., коли стали відбуватися
постійні щотижневі її збори [...]25».

Також над датою постання Чернігівської Громади дослідники
спеціяльно не застановляються26, хоч і тут по традиції панує думка, що

і ця Громада існує з 1861 р., хоч, як ми побачимо, ще О. Соловій

висловлював у 1918 р. правильнішу думку щодо цього чи принаймні
зближався до неї. Лише про Харківську Громаду її дослідник І. Житецький
визнавав іншу думку: «З кінця 50-х років Потебня приятелював з

гуртком харківських студентів, переконаних українців». І називає в цьому

зв язку дев ять відомих членів Харківської Громади27. Ту саму думку він

висловлює ще раніше28.
Якщо ж ці дані І.П. Житецького порівняти з тим, що він, наприклад,

заснування Київської Громади відсуває аж на другу половину 1861 р., тоді

виходило б, що першою українською громадою взагалі була Харківська.
Це ж зовсім неправдоподібне і суперечить усьому тому, що ми знаємо про

громади. Правда, ми знаємо, що в Харкові в першій половині 1850-х років
існував гурток Неговського (Ніговського), який займався збиранням «дум
та іншого етнографічного матеріялу»29 чи літературною діяльністю, як

зазначає інший дослідник30. З цього гуртка вийшли деякі пізніші члени

Харківської Громади, включаючи і О. Потебню, а все ж таки від цього

гуртка до Харківської Громади ще довгий шлях розвитку. Те саме можна

сказати і про київський гурток Степана Даниловича Носа. Будучи
студентом Київського університету (1849 54), він мав гурток з 18 20 таких же

молодих студентів, як і він (т. зв. «Носівська партія»). Вони жили разом

досить подібно, як пізніше відвідувачі його куреня в Чернігові, де був
центр місцевої Громади. І хоч ця група складалася з більш-менш свідомих

українців і патріотів, все ж таки і цей гурток не був ні Громадою, ні навіть
попередником її31.

У другій половині 1850-х років цікавий український гурток існував,
наприклад, в Астрахані, як про це повідомляв Т.Г. Шевченка Олексій Те-

офілактович Писемський, російський письменник і етнограф: «Я бачив на

одному вечорі чоловік 20 Ваших земляків, які, читаючи Ваші вірші,
плакали з захоплення і вимовляли побожно Ваше ім я: я сам письменник і більше

такої заочної чести не бажав би собі іншої слави[...]»32 Рік пізніше сам

Шевченко відвідав цей гурток, який зробив на нього велике враження33.
Однак ні ці гуртки, ні краще відомий Харківський пасквільний

комітет34 не перетворилися в громади і не мали з ними безпосереднього
зв язку35, хоч, без сумніву, були передвісниками громадського руху кінця

1850-х і початку 1860-х років.
Коли ж постали, громади? Шевченко вів свої щоденні записки до

20 травня 1858 р. і там немає нічого про якийсь організований гурт ук-
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раїнців у Петербурзі. Однак це ще не доказ. Ф.

Ястребов правильно вказує на те, що в журналі
Шевченка можна знайти лише натяки на існування
революційної організації36 (краще було б сказати

просто підпільної і не пов язувати Шевченка хоч

на цей раз з Добролюбовим і Чернишевським).
Група українців у Петербурзі мусила

з єднатися до цього її штовхали і зовнішні, і внутрішні
обставини. Зовнішні, бо ж комусь треба було
обороняти українців проти виявів великодержавного

шовінізму, з одного, а проти зазіхань поляків, з

другого боку. Внутрішні підказували працю для
М1, КостомаР°в

добра народу, зокрема шляхом друкування своїх українських книжок
(друкарня Куліша), включаючи підручники, підготовки кріпаків до волі,
науковим обґрунтуванням окремішности українського народу тощо.

Придивляючися пильно до діяльносте українців у Петербурзі, ми

знаходимо докази на те, що Українська Громада в столиці Росії діяла вже від
осени 1858 року, а, може, й трохи раніше. Поки що першою уточненою
датою сходин Української Громади в Петербурзі можна уважати зібрання, яке

відбулося 21 листопада 1858 року на квартирі у Ф.І. Черненка37. Однак ці
сходини напевно не були першими взагалі. Можливо, що одною з перших
дій новоствореної громади був збір грошей з ініціятиви Шевченка, за які

раннім літом 1858 р. куплено Марії Марковичці (Маркові Вовчкові)
золотий браслет. У серпні цього ж року до Петербургу, правда на короткий час,
заїхав М. Костомаров, а восени прибув П. Куліш. Знаємо також, що

відразу після приїзду в Петербург Шевченко відвідав В. Білозерського, з яким і

опісля часто зустрічається. Усі ці факти вказують на те, що ядром

Петербурзької Громади стали колишні кирило-методіївські братчики.
У всякому разі Петербурзька Громада має багато спільного з Кирило-

Методіївським Братством, становить черговий крок вперед. Те, що в

середині 1840-х років можна було лише теоретично обговорювати, тепер у
значно поширених рамках можна було попробувати здійснювати на

практиці38. У всякому разі жадні інші згадані нами попередньо гуртки не

пов язані так безпосередньо з пізнішими громадами, як Петербурзька з

Кирило-Методіївським Братством.
Нам відомі принаймні три точки «порядку

денного нарад» того зібрання Петербурзької Громади
21 листопада: 1) запрошення Шевченка до

співпраці в журналі «Парус», 2) образа українців
редакцією «Паруса» і 3) читання віршів Шевченка39.
У всякому разі не підпадає сумнівам, що Громада
в Петербурзі існувала від осени 1858 р., а, може,
вже й раніше. Ця дата може стати орієнтиром при

визначуванні дат заснування інших громад.

Якщо заснування Чернігівської Громади
пов язувати з приїздом на посаду в Чернігів
С.Д. Носа, тоді доведеться її початок віднести чи

то до кінця 1858 року, чи до початку 1859 р. Як Ф.І. Черненко
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знаємо, С.Д. Носа призначено на посаду оператора Чернігівської лікарської
управи ЗО жовтня 1858 р.40 Ще пізніше до Чернігова переїхав Л. Глібов
(1859). З уваги на те, що душею Чернігівської Громади в 1860-х рр. був Ніс,
є підстави пов язувати його приїзд з постанням Громади. Проте
Чернігівська Громада могла вже існувати і до приїзду Носа, хоч тоді вона мусила
б мати зовсім інший характер, як за його діяльности.

Про постання Полтавської Громади ми маємо свідоцтво її члена

О.Я. Кониського. У другому томі своєї монографії про Шевченка Ко-

ниський твердить ні більше, ні менше, що взагалі першою українською

громадою була Полтавська, бо вона існувала вже в 1858 р.41 Звичайно,
це льокальний патріотизм члена Полтавської Громади, який переносить

заснування Петербурзької Громади аж на кінець 1859 р. З другого боку,
немає підстав сумніватися в правдомовності О. Кониського, який ясно

твердить, що Полтавська Громада існувала від 1858 р.
Менше матеріялу ми маємо про час заснування Харківської Громади,

однак, як ми вже бачили, дослідник І. Житецький твердить, що вона

існувала від кінця 1850-х років. П. Єфименко, який від 1858 р. в Харкові
не жив, пише, що українські кружки в Харкові постали знов 1861 62 рр.
Житецький ближчий до правди, однак при такому бракові матеріалів ми
не можемо уточнювати дати постання Харківської Громади.

Перейдемо до складного і заплутаного питання, коли постала Київська

Громада? Цей же П. Єфименко говорить про існування гуртка у Києві в

1858 59 рр. Він відрізняє цей кружок від гуртка, який діяв у 1861 62 рр.,

мовляв, «під впливом напрямку українського журналу «Основа»42.

Під час короткого перебування Т. Шевченка в Києві в першій половині
серпня 1859 р. він мав багато зустрічей з студентською молоддю і

обговорював з нею справи, які входили в засяг діяльности громад43. Ми можемо

припускати, що Т. Шевченко був знайомий з передовими студентами, а

серед них і з членом громади Ф. Вороним, ініціатором першої недільної
школи в Києві (11 жовтня 1859 р.). Були з ним знайомі також інші

київські студенти44, і хоч про громаду з конспіративних причин ніде не

згадується, однак усе вказує на існування громади в той час у Києві.

Натякає на це і лист Агрипіни Ніколаєвої до Куліша від 9 вересня 1859 р.45,
і страх Хильчевського, до якого вона прийшла з сестрою, і таке місце з її

листа: «Наступного разу, будучи в Києві, ми бачили свято випущення
з каземата нашого українського поета. З нього зняли портрети в

кількосте «п яти сот» примірників (у нас один, а чому Вашого не можна

роздобути?), його скрізь приймали з захопленням, зокрема студенти; натовпи

бігли дивитися на нього, з Чернігівської губернії поміщики приїхали його

просити до себе, і нарешті він виїхав у Петербург [...]»46.
Якщо мова про хронологію постання Київської Громади, то дотепер

всі дослідники звертаються до статті В. Міяковського «Нові сторінки з

автобіографії В.Б. Антоновича»47.Однак вона дає лише дату ante quern.

В. Антонович згадує, що «після розриву з польською корпорацією ми

вирішили прилучитися до української громади, котра вже тоді існувала
[...]»48. В. Антонович говорить тут про час, коли він уже скінчив

університет, отже, мова про кінець 1860 або про початок 1861 року.
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На превеликий жаль, діячі, які належали до Громади перед тим, як в

неї влилася група «хлопоманів» (факт, який дуже посилив діяльність

Громади, її авторитет і силу), не залишили нам своїх спогадів. Маємо тут на

увазі таких, як Ф. Панченко, В. Беренштам, О. Стоянов, А. Свидницький,
який виїхав наприкінці 1860 р. в Миргород, та інших. Це не дає нам

змоги докладно вивчити генези Київської Громади. За цих умов ми можемо

лише припустити, що ця Громада існувала вже принаймні влітку 1859 р.,
хоч і вела скромнішу працю, ніж у 1861 62 рр.
Ми не маємо поки що ніяких даних про існування Київської

Громади в 1858 році, однак ми б не здивувалися, коли б майбутні
дослідження виявили, що вона існувала вже й тоді. У такому разі твердження
П. Єфименка, що «також у Києві український кружок, що існував у 1858

і 1859 рр., мав лише літературні цілі»49, треба було б розглядати як

згадку про Громаду, хоч рамки її були тоді ще дуже скромні.
У всякому разі ми поза всяким сумнівом виявили, що українські

громади існували задовго до 1861 р., хоч більшість учених уважає, що вони

саме тоді постали. З п яти громад, які ми тут згадували, Петербурзька і

Полтавська напевно існували вже в 1858 році, Київська правдоподібно, а

Чернігівська і Харківська можливо. У всякому разі на базі наявних даних

можна сміло твердити, що в 1859 році всі згадані громади вже існували.

2. УКРАЇНСЬКА ПЕТЕРБУРЗЬКА ГРОМАДА

Про українську Громаду в Петербурзі кінця 1850-х і початку 1860-х

років окремої монографії немає, а інформації про її діяльність ми

черпали переважно із спогадів Недоборовського і Менчиця, а також з різних
принагідних матеріялів. Спогади цих двох колишніх членів петербурзької
Громади дають досить поверховну картину щотижневих сходин і ролі
деяких діячів петербурзької Громади (М. Костомарова, П. Куліша, Я.

Кухаренка та інших). На підставі лише цих споминів ми могли б мати

дуже звужене, неправильне враження про діяльність тої Громади.
На щастя, ми маємо також інші матеріяли, які значно доповнюють

наші інформації. Зібрати їх нелегко, оскільки вони дуже розкидані і їх

треба збирати з дуже різнородних джерел. Подаємо першу спробу
загального огляду діяльности української громади в Петербурзі. Ми свідомі,
що не вичерпуємо всього матеріялу, та й не могли б цього зробити,
оскільки розміри цієї статті надто обмежені.

І

Українська Громада в Петербурзі постала, мабуть, у другій половині

1858 р. незабаром після того, як Шевченко закінчив писати свої

«Щоденні записки»50. У всякому разі раннім літом 1858 р. ми вже бачимо

перші прояви її діяльности. Тоді члени Громади купили на складку Мар-
ковичці (Маркові Вовчкові) золотий браслет наручник, як його назвав

у своєму листі-подяці Шевченкові Опанас Маркович. Пишучи з Неми-

рова51, Опанас Васильович дякує Тарасові Григоровичеві такими слова¬
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ми: «[...] Да хто його й знає який лучче цікавіш подарунок дару: чи

золотий наручник громадську за приводом Вашим даровизну, велика

честь, немає більшої! чи Ваш власний «Сон», що й громаді не треба
кращого, коли б, Бог дав, справдився! ...»52
У цьому листі знаходимо натяк на «громаду», хоч при надто

широкому значенні цього слова можна було б твердити, що тут мова про

особисту ініціятиву Шевченка, захопленого творами Марка Вовчка; на зібрані
від українських громадян гроші вислано молодій письменниці браслет,
щоб її підбадьорити до дальшої творчости. Лист Шевченка, що на нього

відповідає О. Маркович, не зберігся, однак і в ньому мусила бути згадка

про «громаду», коли Опанас Васильович і від себе про неї згадує.
Незабаром після цього розпочалися регулярні сходини Громади.

Дослідники одностайно твердять, що вони відбувалися в помешканні

Федора Черненка53, якому Шевченко присвяіив свій прекрасний ліричний
вірш «Ой по горі роман цвіте». Однак ми знаємо, що часом Громада
збиралася також і в інших помешканнях: у о. Менчиця54, у П. Куліша55, у 3. Не-

доборовського56, у інженера-будівничого Л-нка57, у М. Костомарова58,
В. Білозерського та інших, коли випадково або й покликані збиралися
громадяни обговорювати якісь актуальні питання. На самому початку такі

наради частіше відбувалися в помешканні Куліша, на що вказують листи

його до Шевченка59.
Ці сходини у Куліша були викликані потребою. На рішення Громади

Куліш у жовтні 1858 р. звертається до міністерства народної освіти по

дозвіл видавати український журнал60. Журнал мав носити назву: «Хата,
южно-русский журнал словесности, истории, этнографии и сельского

хозяйства». Незважаючи на те, що журнал мав бути зовсім неполітичний,
міністерство на підставі відзиву «Третього відділу» відмовило. Тоді
громадяни вирішили видати цілий ряд альманахів «Хата», «Левада»,
«Пасіка», «Гумно»61. Однак здійснено лише видання одного альманаха

«Хата».
Коли Громада довідалася, що Кулішеві відмовлено дозвіл, громадяни

почали обговорювати інші можливості. Один час Громада зупинилася на

кандидатурі М. Макарова як головного редактора, однак пізніше

доручено цю справу В. Білозерському. А тим часом Громада збиралася і

обговорювала матеріял, призначений для друку в альманаху «Хата».

Тоді ж відбулися перші сходини Громади, які

ми можемо датувати і про хід яких ми досить

добре поінформовані. Ці сходини відбулися 21
листопада в помешканні Ф.І. Черненка, як твердить
П. Жур62. На порядку денному були такі чотири
справи: 1) запрошення Т. Шевченка до співпраці
в слов янофільському журналі «Парус», 2) факт,
що редакція цього журнала образила українців,
перерахувавши всі слов янські народи, крім
українців; очевидно редакція журнала не уважала

українців окремою нацією, 3) авторське читання

віршів Т. Шевченка і 4) обговорення матеріялів,
п.о. Куліш призначених для друку в «Хаті».
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Запрошення до співпраці в «Парусі» переслав
Т. Шевченкові М. Максимович листом з

Москви від 15 листопада63. А тим часом,

повідомляючи в пресі про вихід «Паруса», редактор журнала
Іван Аксаков у програмовій статті свого органу

не згадав ні словом про українців64. На засіданні

Громади вирішено бойкотувати журнал «Парус»,
а Шевченко відмовився від будь-якої співпраці з

цим журналом, про що він на другий день

повідомив листом М. Максимовича65. Той факт,
що проект відповіді склав для Шевченка

П. Куліш, вказує на те, що з його ініціятиви
зібралась Громада. Ось чому ми думаємо, що ці в.м. Білозерський

сходини відбулися в Куліша66.
Уже напередодні сходин Громади «гарячий» Куліш сам висилає листа

редакторові «Паруса» Іванові Аксакову, в якому висловлює своє

обурення. У цьому листі від 20 листопада 1858 р. читаємо: «[...] Оскільки у Вас
в оголошенні про «Парус» перераховані всі слов янські народи, крім
українського, то в цьому я добачив новий доказ, що нам треба більше, як

раніше, самим за нього подбати, і заходився було видавати літературно-
господарський журнал «Хату», частково великоруською, а частково

нашою мовою. Міністер відмовив, і відмовив особисто мені, не

заперечуючи проти ідеї журнала [...]»67.
На цих же сходинах Громади Т. Шевченко читав свої вірші,

призначені ним для друку в «Хаті». Серед цих віршів був і вірш «Ляхам» («Ще
як були ми козаками»). Цей вірш викликав гострі нападки на Шевченка

Куліша, якому не сподобалися ні формальний бік вірша, ні тим більше

зміст. Гостра реакція Куліша була, мабуть, надто непогамованою, коли

Куліш на другий же день вислав Шевченкові листа з поясненням-виба-

ченням 68 У цьому листі Куліш писав: «[...] Коли б хто інший написав

Ваше слово до ляхів, то, може, високо я поставив би його[...] Но Ви самі

собі поставили таку високу міру в печатаних і ненапечатаних Ваших

віршах, що й найплохший критик зуміє вказати, що нижче її, тої міри
[...] У нашому малому товаристві повинна царствувати щира воля суда.

Не всюди я те скажу про Марка Вовчка або про Вас, розбираючи Ваші

писання, що скажу в своїй громаді, і з того щирого суду, мені здається,
повинна вийти для нашої молодої словесности велика користь».

Було б помилкою з цього спору робити висновки щодо ідеологічних
розходжень між Кулішем і Шевченком. їх тоді ще між ними не було.
Зустріч, а, може, й дружба з кимось із польських співв язнів-солдатів,
який прихильно ставився до української справи і висловлював думку про

братерство між поляками та українцями в минулому, спонукали
Шевченка написати на засланні перші 24 рядки вірша «Ляхам», а опісля

дописати ще вісім69. Однак ніяким ілюзіям щодо реальної можливосте за

тодішніх умов йти спільним фронтом Шевченко не віддавався.
Доказом того, що на цих сходинах Громади-редакційної колегії

альманаха «Хата» присутні розглядали твори, які мали бути друковані в ньому,
є вказівка П. Куліша в цитованому вже листі від 22 листопада 1858 р. до
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Шевченка, де він вказує на те, що Шевченко «високо поставив» вірш
Я. Щоголева «Казаночок» («Гей, у мене був коняка»); в альманахові

«Хата» цей вірш надрукований під назвою «Гречкосій»70. У цій же «Хаті»

П. Куліш помістив статтю «Первоцвіт Щоголева й Кузьменка», де

читаємо: «[...]Отож, упала мені в руки поезія якогось пана Щоголева. Зрадів
я, її прочитавши. Прочитав землякам-приятелям у столиці і вони

слухали її, смакуючи. І звеселились ми всі, що таки хоть одна струна по-

людськи на рідній мові бринькнула[...]71».
Ми так докладно зупинилися на перших проявах праці української

Громади в Петербурзі, бо вони добре характеризують і дальшу її діяльність.

Зібрання Громади 21 листопада важливе також для взаємин між Т.

Шевченком і П. Кулішем. На цьому зібранні вони посварилися, і коли П. Чубський
у своїй статті «Куліш і Шевченко» писав про те, що «в кінці 58 р. між
Кулішем і Шевченком таки пробігла якась кішка», то це треба віднести саме до

цих сходин 21 листопада. На це маємо декілька доказів.

Перед тим ми маємо лист Куліша до «брата Тараса», писаний 7

червня 1858 р. з хутора Мотронівки. У листі Куліш звертається до Шевченка

на «Ти», просить його підготувати свої твори до друку, добре вибравши
кращі з них, і підписує листа «Твій душею Куліш»72. 22 листопада, на

другий день після фатального зібрання Громади з сваркою за вірш
«Ляхам», Куліш уже звертається до Шевченка на «Ви», хоч і далі з великою

пошаною. Таку ж пошану до Куліша виявив і Шевченко, і використав
повністю першу частину листа Куліша на свою відповідь Максимовичу з

відмовою від співпраці в «Парусі» Аксакова73. Пізніше їхні взаємини

дуже погіршилися і досягли свого сумного вершка наприкінці 1860 р.

II

Перша з-поміж усіх українських громад петербурзька постала з

ініціятиви колишніх кирило-методіївських братчиків. Ми бачимо, що на

другий же день після свого повернення з десятирічного заслання в

Петербург Т. Шевченко відвідав В. Білозерського (28 березня 1858 р.). Ні
Куліша, ні Костомарова тоді в Петербурзі не було. Куліш приїхав
незабаром після того, а й Костомаров завітав влітку цього ж року до

Петербургу, а від осени 1859 р. поселився в столиці на постійно. Ці колишні

чотири кирило-методіївці стали основниками і ядром Громади.
Таким чином, Громада в Петербурзі генетично дуже тісно зв язана з

Кирило-Методіївським Братством, хоч існують і ріжниці. По-перше, ідеї,
які в замкненому колі обговорювали між собою братчики в 1846 47 рр.,

тепер можна було здійснювати на практиці в значно поширених рамках.

По-друге, в одному Петербурзі Громада об єднувала більше членів, ніж

кільканадцять років перед тим ціле Кирило-Методіївське Братство. По-

третє, відгомін їхньої праці і впливи були значно глибші та ширші
вони охопили сотні, ба тисячі осіб, у той час, коли в 1846 47 рр. це була
група в кількадесят осіб74. У нашому далеко не повному списку всіх

членів петербурзької Громади ми маємо понад 50 членів, які в той або

інший час належали до неї, а ми ж маємо менше половини всіх членів,

зокрема, коли мати на увазі, що до Громади належали також чужинці,
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вживаючи тодішньої термінології, москалі, ляхи75, жиди, а, мабуть, і інші.

Пізніше взаємовідносини з ляхами, а потім і з жидами попсувалися76.
Треба підкреслити, що тодішні громади не були організаціями в

теперішньому значенні цього слова. Вони не мали ні членських списків, ні
ясно визначених членів, а кожний, хто приходив на зібрання, рахувався

«своїм», про нього можна було сказати, що він «належав до Громади».
Само життя відсівало нечленів, які з тих чи інших причин переставали

приходити на зібрання. Однак громади, а зокрема петербурзька, мали і

своє ядро, на плечі якого спадала в основному праця Громади. У
Петербурзі до нього належали Шевченко (до своєї смерти), Костомаров,
Куліш, Білозерський, Каменецький, Недоборовський та інші.

Це вужче коло улаштовувало свої сходини, часом випадкові, коли

активні члени Громади зустрічалися в гостях, а часом сходилися і на

спеціяльні запрошення, коли була потреба. Так, збереглися дві недато-

вані записки Куліша до Шевченка з запрошенням на сходини вужчого

кола77. Перша з них, як ми вже бачили, належить до кінця 1858 або

початку 1859 р., себто на час після сходин Громади 21 листопада 1858 р., а

друга найраніше до осени 1859 р., коли вже на постійно до Петербургу
переїхав Костомаров. Отже перша стосується засідання редколегії
альманаха «Хата», а друга вже «Основи».

На вужчих сходинах учасники обговорювали пляни та різні конкретні
справи редакційні, освітні, культурні, загальнополітичні тощо. Так, в

листопаді цього ж 1858 року відбулися сходини членів-письменників

Громади, на яких учасники (Шевченко, Куліш, Костомаров, Марко Вовчок,
Номис) обговорили антисемітську статтю В. Зотова в журналі
«Иллюстрация», вони уклали й підписали протест, видрукований у журналі
«Русский Вестник» (1858. Листопад. Кн. 2. С. 245 247)78.
До таких «вужчих» сходин можна зараховувати не лише редакційні

сходини для підготовки альманаха «Хата», але й для уточнення видання

журнала, а потім і засідання редколегії «Основи», які відбувалися по

понеділках в помешканні редакції «біля Круглого ринку»79. «Все ж таки в

цьому зв язку зовсім зайво говорити про status in statu. Радянські учені

(Ф. Ястребов, М. Сиваченко80 та інші) багато часу і труду втратили на

те, щоб довести, шо підпільні рухи в Україні використовували тактику,

запозичену від польських конспіраторів: таємні групи організували
літературні або якісь інші загальні товариства і під прикриттям праці непо-

свячених людей вели свою підпільну діяльність. Це торкається лише

т. зв. «харківських змовників» 1856 58 рр.81, та й то лише до певної міри
і в зовсім інакшому контексті та для інших цілей.

Український громадський рух другої половини минулого століття був у
своїй основі рухом легалістичним, хоч, звісна річ, деякі члени Громади і
вели недозволену діяльність та висловлювали зовсім нецензурні погляди.

Розподіли на ширшу і вужчу групи до праці Громад застосовувати не можна,
бо людина, яка в одному випадку брала участь у «вужчому» колі, в іншому
належала до «ширшого». Розрізнення на ширшу і вужчу групи в рамках

громад було суто практичним і відповідало різним інтересам і зацікавленням,
вільному часові даного «члена» тощо. Цей розподіл ніколи не був зв язаний
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з якимись більшими правами чи потребами затаювати щось перед рештою

громадян. Навпаки, громадяни скрізь і завжди були зовсім рівноправні,
незважаючи на будь-які розходження. Тому дошукуватися в тогочасному

українському житті форм діяльности status in statu зайво і помилково.

Українських громадян, зокрема в чужому морі Петербурга, зближала
національна приналежність, взаєморозуміння, спільні прагнення. Мова,
світогляд, культура, звичаї, пісні об єднували українців, які перебували в

столиці, а при сантименталізмі тодішніх українців ці зв язки були
незвичайно міцні. Внутрішня сила, справедливі прагнення і культурність

українців приваблювала до них кращих чужинців, які дуже часто

підтримували прагнення українців навіть і тоді, коли щиро вірили в національну
єдність всього «російського» народу. Звичайно, морально меншевартісні
чужинці-шовіністи і нетерпимі до всього інакшого люди, навпаки,

ненавиділи українців і ворогували з ними, а в першу чергу з будь-якими
проявами «організованого» життя.

На загальні зібрання членів петербурзької Громади, що на них міг

теоретично приходити кожний, насправді збиралися люди, яким була
близька справа відродження України і праця для неї. Вся «організація»
Громади полягала в тому, що присутні робили складку на дуже
скромний прийом: чай82 або чай і садовину83. З студентів і з молоді не брали
нічого. Присутні говорили, співали, часом хтось читав щось уголос, дек-

лямував або розповідав. Часом виринали загальні дискусії, але найлегше

було б схарактеризувати ті сходини, як клюб.

Петербурзька Громада мала своїх впливових охоронців, а серед них

статс-секретаря сенатора Н., який навіть робив заходи, щоб офіційно
оформити Громаду, очевидно без успіху84. Урядові кола не довіряли цим

невинним під кожним оглядом зібранням і підсилали своїх шпигунів85.
Таких шпигунів-інформаторів підсилали постійно також до окремих

громадян, на що, зокрема, гостро реагував М. Костомаров86. Тому члени

петербурзької Громади «всі неначе чогось ховалися»87.

Ill

Поволі зібрання громадян з маленького гуртка протягом другої
половини 1858 р., а, зокрема, протягом 1859 р. стали багатолюдними і
лишилися такими принаймні протягом наступних чотирьох років (1860 3).
Опісля Громада знов зменшилась, хоч в тій або іншій формі вона

проіснувала аж до революції 1917 р. Члени «вужчого» гуртка приводили
своїх друзів, а ті ще своїх, і зібрання Громади розрослися до тої міри, що
їх уже годі було улаштовувати в малих помешканнях, в яких жили

колишні кирило-методіївці. Тоді громадян виручив Ф. Черненко з своїм

помешканням.

У дальшому ми можемо вибрати лише декілька моментів з праці
петербурзької Громади. Ми, наприклад, не можемо тут в рамках малої

статті зупинитися над найголовнішою ділянкою праці видавничою, а,

зокрема, над виданням «Основи». Цю працю дотепер оцінено в двох

монографіях88. Часи виходу цього журнала є найбільшим розвитком ук¬
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раїнства в XIX ст., а припинення видання наприкінці 1862 р. було одним
із найбільших ударів по українству.

Незабаром після появи в світ «Основи», а, зокрема, після

перевезення тлінних останків Т. Шевченка на Україну, петербурзька Громада
почала втрачати свою провідну ролю в українському «громадському» русі.
Закономірним можна назвати той процес, що із зростанням свідомости,

центр українського життя перекочовує в столицю України Київ.

Однак у видавничій ділянці петербурзька Громада лишилася на першому

місці серед всіх громад аж до Валуєвського циркуляра 1863 р.

Крім «Основи», петербурзька Громада видавала (в друкарні Куліша) так

звані «метелики» маленькі книжечки з творами найбільших тодішніх та

дотогочасних українських письменників. У цій галузі найбільшу заслугу

здобув собі П. Куліш, який у видавничу працю вклав немало труду, часу і своїх

та жінчиних грошей. Протягом трьох років Куліш видав «коло 40 книжечок-

«метеликів» під загальною назвою «Сільська Бібліотека», де були друковані

кращі твори тогочасних українських письменників Шевченка, Куліша,
Марка Вовчка, Квітки, Мордовия, Ганни Барвінок, Стороженка й ін.»89

На жаль, про друкарню Куліша досі немає окремої праці, та й

матеріялів до такої розвідки не гурт90. Звичайно, в матеріялах про Куліша
подібно, як і в працях про інших діячів того часу, всі досягнення

приписують на карб даної людини, а таким чином діяльність наприклад

петербурзької Громади ділиться на особисті досягнення Шевченка, Куліша,

Костомарова, Чубинського, Каменецького, Білозерського та інших. При
такому підході сама Громада непомітно зникає або відходить на дуже

далекий плян. Насправді всі тодішні діячі, включаючи Куліша, працювали

для ГРОМАДИ в лапках чи без лапок, мислили себе частиною Громади
і завжди ставили Громаду на перше місце. Це й треба мати на увазі,
коли ми тепер мусили б всіх цих діячів знов звести до одного знаменника

і менше цікавитися їхніми індивідуальними досягненнями, як тим

спільним духом, яким вони тоді дихали, спільними ідеалами, якими

вони жили, спільною працею, яку вони виконували.

Без зрозуміння цього явища, яке наприкінці 1850-х і на початку 1860-х

років було переважаючим, ми, з другого боку, не зможемо належно

розуміти і діячів, яких ми силою обставини позбавляємо спільної бази, яка в

них була і яку вони дуже сильно відчували. Навіть, коли якісь діячі
сварилися одні з одними, то й тоді в ім я спільної справи, в ім я Громади вони

співпрацювали і старалися втримати коректні відносини. Це явище ми

можемо прослідити, наприклад, на взаєминах між Шевченком і Кулішем, але

це торкається також усіх інших.
Ми не маємо також змоги зупинитися подрібніше над найголовнішою

ділянкою праці громади, яку вони самі ставили на перше місце, себто

просвітою в народному дусі91. Власне, освітню справу наші

шестидесятники минулого століття так перенаголошували, що в пам яті широких кіл

нашої громадськосте пізніших часів вона єдина збереглася, і дотепер ще

деякі дослідники обмежують діяльність громад просвітою92,
промовчуючи або недооцінюючи їхню працю в інших ділянках національного життя.
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«Буквар южнорусский» Шевченка93 та згадані вже метелики це був
найбільший вклад петербурзької Громади в освітню справу. Однак цей

вклад не єдиний. Безпосередній зв язок Шевченка з студентами і з

недільними школами в Україні добре відомий. Крім того, і Шевченко, і

Костомаров утримували зв язок з Харківською Громадою, маючи на увазі
також освітні цілі94. Куліш видавав проповіді і релігійні бесіди Василя Гре-
чулевича українською мовою95. Під час своїх поїздок на Україну
громадяни (Куліш, Шевченко, Лобко та ін.) допомагали недільним школам

практично: порадами, фондами, пожертвами книжок, моральною підтримкою.
Невипадково дуже швидко після виїзду Шевченка з Києва у серпні 1859 р.
там почали відкриватися недільні школи (від жовтня). Пляни таких шкіл

він обговорював з студентами.

Матеріали про школи з усіх кутків України містила «Основа», яка в цій

галузі стала своєрідним зв язком і заохочувачем до дальшої праці в галузі
народної просвіти. До речі, журнал «Основа» обговорював також питання

правопису і уточнив український правопис, яким ми з невеликими

відмінами користуємося дотепер96. Передові діячі петербурзької Громади містили
в «Основі» свої статті на освітні теми або обговорювали їх в рамках
загальних статей, як, наприклад, М. Костомаров у своєму листі до «Колокола»,
де між іншим, читаємо: «Ми бажали б, крім того, щоб уряд не тільки не

перешкоджував нам, українцям, розвивати свою мову, а й допоміг нам у
сій справі і видав розпорядок, щоб у школах, які як він заявив будуть
заведені для нашого народу, викладали предмети рідною, зрозумілою йому
мовою, а не офіційною російською, бо інакше український народ буде

виучувати тільки слова і не розвиватиме своїх відомостей[...]»97.
1862 року Костомаров розпочав збірку на українські підручники.

Збірка була дуже успішною, дала великі, як на ті часи, фонди, але до Ва-

луєвського указу Костомаров встиг видати лише «Арихметику, або Щот-
ницю» Олександра Кониського. На ці гроші опісля вийшов так званий

Словник Грінченка.
Крім освітньої і видавничої діяльносте, працю петербурзької Громади

можна було б розглядати з точки зору ідеологічної, політичної, культурної,
наукової, пропагандистської й підходу громадян до економічних, соціяль-
них та інших питань. Однак цей розгляд забрав би також занадто багато

часу, оскільки треба було б докладно обговорити принаймні декілька творів
Костомарова і Куліша, а також інших співробітників «Основи». В першу

чергу тут треба було б розглянути Костомарова «Дві руські народності» і

Кулішеві «Листи з хутора» та інші твори цих двох діячів, статті П. Чубинсь-
кого, О. Кістяківського, О. Андрієвського та інших. Однак і це треба було
б зробити окремо.

Варто було б окремо розглянути, наприклад, історичні праці,
друковані в «Основі», зокрема праці петербурзьких громадян, але й на це тут,

на жаль, не місце. В дальшому ми зупинимося трохи докладніше на

похороні Шевченка та деяких дрібніших подіях з життя Громади.
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IV

Смерть Шевченка була болючим і важким ударом для Громади і для

цілої України. Члени Громади зробили від себе все, щоб виповнити

заповіт Шевченка і зміцнити його ім ям працю українців для відродження
свого народу. «Великі роковини» щорічне відзначення смерти Т.

Шевченка ввела в себе перша петербурзька Громада, і звідтіль цей звичай

перейшов на цілу Україну, а опісля і поза її межі98.

Уже похорон Шевченка в Петербурзі став гідною і величною

маніфестацією. П. Зайцев, який досить мало пише про петербурзьку Громаду в

своїй монографії, на цей раз робить виняток: «Петербурзька українська
«Громада» добре зорганізувала цю жалібну урочистість, а найбільше

потрудився над цим вірний друг поета Михайло Лазаревський. Серед багатьох

ухвал, що їх прийняла «Громада» в день смерти поета у справі увічнення
його пам яті, була й ухвала про те, щоб тлінні останки поета, згідно з

його заповітом, перевезти на Україну[...]»".
З десяти промов над труною сім виголосили українці (здебільшого

українською мовою), дві росіяни і одну поляки, при чому найкраща
промова належала Кулішеві.100 Крім нього, виступали В. Білозерський, М.

Костомаров, П. Таволга-Мокрицький, О. Афанасьєв-Чужбинський, Павло

Чубинський і Ф. Хартахай101.
Протягом двох місяців, які Шевченко був похований на

Смоленському цвинтарі, щонеділі по ньому правили панахиди102. Як відомо,
настоятелем там був українець-священик о. Степан Опатович103.

Українська Громада в Петербурзі, крім декількох поминок в своєму

колі, улаштувала також літературний вечір, чистий дохід з якого

призначено на користь бідних студентів. Вечір відбувся 14 квітня 1861 р., і на

ньому виступили Костомаров із споминами про двох малярів, Куліш читав три

глави з нової повісті «Тайна», а, крім них, російські поети Майков, Полон-
ський і Накрасов. Як здогадується М. Кибальчич, Некрасов прочитав
свого вірша на смерть Шевченка.

На другий день після проводів тлінних останків Шевченка на Україну
в залі петербурзького дворянського зібрання відбувся другий
шевченківський вечір, на цей раз великий вокальний та інструментальний
концерт, чистий прибуток з якого призначено на купівлю землі родичам
Шевченка104. Головним розпорядником концерту був знов же М.

Лазаревський. У концерті взяла участь симфонічна оркестра, чоловічий і

жіночий хори та найкращі солісти петербурзьких опер Д. Леонова

(виконувала, між іншим, пізніше ролю Оксани в опереті «Запорожець за

Дунаєм» і виступала в ролі Тетяни в п єсі «Москаль-чарівник»), С. Гулак-

Артемовський (автор «Запорожця за Дунаєм») та інші солісти, причому
більшість програми складалася з українських пісень або на українські
теми (марш із симфонічної фантазії «Мазепа» Ф. Ліста)105.
У своїй інакше хорошій статті (зокрема, йдеться про першу її

частину) М. Кибальчич висловлює думку, що концерт 14 квітня міг бути
громадським засобом «збирання коштів на витрати, зв язані з подорожжю

до Канева106». Припущення зовсім неможливе і вказує на повне

нерозуміння тодішніх етичних вартостей і на повне незнання моральних
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принципів членів Громади. Ніяк не можна сумніватися в тому, що коли

чистий дохід був призначений для бідних студентів, то він на цю ціль і
пішов. Гроші на відвезення труни з тлінними останками Шевченка в

Україну дали члени петербурзької Громади, а, може, й деякі пани на

Україні знайомі Шевченка (зокрема, треба думати про Тарновського
батька). За землю на могилу Шевченка заплатив Ф. Черненко.

Ні Гриць Честаховський, ні молодий студент Олександер
Лазаревський пізніше славний історик грошей не мали, і Громада їм дала

фінанси лише на провезення тіла в один бік107. Пізніше Г. Честаховський просив

у петербурзької Громади 15 карбованців на поминальний обід. Листи Чес-

таховського до Федора Івановича Черненка мають форму звіту з праці на

могилі Шевченка, а той факт, що вони писані на ім я Черненка, доводить

дві справи: по-перше, вони адресовані тому, в кого відбуваються зібрання
Громади, на яких ці листи напевно читалися, а по-друге, наводять на

думку, що він був одним з тих, хто фінансував подорож, або в фінансових
справах мав важливе слово.

6 травня, день прибуття до Києва труни з тлінними останками

Шевченка, має дотепер величезне значення в житті столиці України. У той час

значення було епохальне, оскільки життя місцевої Громади настільки

пожвавилося, що дехто з дослідників починає взагалі діяльність київської

Громади з травня 1861 р.108 У всякому випадку переживання студентської
молоді Києва були настільки глибокі, що вони зачепили навіть таких

студентів, які до того часу з українством мали дуже мало спільного, як,

наприклад, М. Драгоманова та інших; ентузіязм київського студентства
можна зрозуміти тим більше, що, якби не заява Честаховського, то Шевченко

спочив би був в Києві на Щекавицькій горі109.
Поїздка в Канів ледве-ледве не скінчилася для Честаховського повного

катастрофою. Якби не те, що в Капітулі Орденів його зверхником був
українець В.Т. Новицький, то йому прийшлось би погано. Його
обвинувачено ні більше, ні менше, як у підготовці різні панів чи принаймні у
підбурюванні до неї. Постало ціле величезне «діло», яке велося від 17 липня 1861 р.
і тягнулося до 31 березня 1863 р. Цю справу вперше коротко з ясував
І. Білик в «Киевской старине»110, однак повному виданню її в 1930-х роках

перешкодив арешт В. Міяковського111.
З того, що Честаховський ходив у селянській одежі, копав могилу

Шевченка та насипав її і вітався з селянами «Здорові були, гайдамаки»
та продавав або роздавав їм згадані вже «метелики», його спершу
піддано поліцейському нагляду, а опісля видалено з Канева з забороною
приїздити в той район.

У

На другий рік, 1862, петербурзька Громада переживала ще одну

болючу втрату смерть наказного отамана Чорноморського війська Якова

Кухаренка. Цікаво, що про нього згадують і Недоборовський, і Мен-

чиць112. Він постійно відвідував Петербург в урядових справах, а ці

відвідини використовував на те, щоб розвіяти свою тугу з рідними
українцями членами Громади113. Під час останнього перебування Куха¬
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ренка в Петербурзі Громада підготовляла до постановки його

«Чорноморський побит». Він хотів цю річ побачити на сцені, сам роздавав ролі,
однак його передчасно викликали на Кубань, і скоро після того він

помер мученицькою смертю в черкеському полоні. Неначе передчуваючи
його смерть, петербурзька Громада його прощала піснею «Ой, Морозе,
Морозенку», міняючи перші слова на «Ой, Якове Кухаренку...»

3. Недоборовський згадує ще один маркантний випадок з життя

петербурзької Громади 1863 року. З ініціятиви М. Костомарова Громада
вирішила в травні улаштувати обідню в день св. Кирила і Методія в церкві на

Смоленському цвинтарі в Петербурзі. Один священик з особистих причин

подав донос, що, мовляв, о. Степан служив панахиду по поляках, які

загинули в повстанні. Непорозуміння це скоро виявилося114, однак воно

дуже характерне для тодішніх умов навіть у столиці. А що вже згадувати про

«провінцію», де діяли інші громади.
Все ж таки в одній галузі петербурзька Громада мала дуже улегшену

працю. Мова про театральні вистави. В той час, коли в Полтаві місцевий

губернатор взагалі заборонив будь-які вистави українською мовою115, а в

Києві й Чернігові вони відбувалися приватно або напівприватно і були
зв язані з різними непорозуміннями, то в Петербурзі українські п єси

І. Котляревського, Г. Квітки-Основ яненка, а опісля і С. Гулака-Артемов-
ського (з 1863 р.) ставилися нормально в театрах, і найкращі артисти
столичних театрів не соромилися в них брати участи. Звичайно, це бувало
часто «водевільне виконання», але тоді це ще не вражало так, як пізніше,
коли етнографічний театр досяг свого апогею.

З листів Честаховського, які він писав з Канева Федору Івановичу і

«любій громадонці українській», виходить, що та Громада жила в

загальному дружньо, немов родинним життям. Честаховський однаково щиро вітає і

Куліша, і Лазаревських, і Черненка, і інших. Непорозуміння, якщо і

виникали, то дрібні, і скоро забувалися. Серйозні спори поставали лише у

Куліша, спершу з Шевченком, а опісля з Костомаровим, а також з Білозерським,
зокрема за редагування «Основи». На те Куліша й називають «гарячим».

З цих далеко не повних даних, які ми подали про петербурзьку
Громаду, виходить, що вона об єднувала широкі кола українських громадян

у Петербурзі і в міру своїх сил працювала в галузі просвіти та інших

ділянок тодішнього українського життя. Вона була статечнішою і

спокійнішою, ніж багато революційніші київська і полтавська Громади,
але її вклад в тодішнє українське життя був значний і дуже важливий.

Наша праця насвітлює лише деякі моменти її діяльности, але й вони

вказують на загальне значення її.
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КИЇВСЬКА СТАРА ГРОМАДА
У СУСПІЛЬНОМУ ТА НАУКОВОМУ

ЖИТТІ УКРАЇНИ

(Друга половина XIX початок XX ст.)

Марина ПАЛІЄНКО

Кінець 50-х початок 60-х років XIX ст. позначився кардинальними

змінами в суспільно-політичному житті українських земель, що входили

до складу Російської імперії. Започатковані Олександром II політичні та

соціально-економічні реформи, ззсеред яких найважливіше місце
посідала селянська, пробудили в українському суспільстві надії на

пом якшення не тільки соціальної, але й національної політики царського уряду. У
цей час повертаються до активної діяльності члени

Кирило-Мефодіївського товариства, які беруть участь у заснуванні української
громади в Петербурзі та виданні громадсько-політичного і

літературно-наукового журналу «Основа» (1861 1862). Подібні громади утворюються і в

українських містах, де вони стають осередками культурно-просвітницької
діяльності української інтелігенції. Найбільш впливовою та авторитетною

серед них стає Київська громада, яка об єднує навколо себе провідних
діячів на ниві українського національного і культурного відродження.
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«Наприкінці 50-х років, коли вже заспокоїлося трохи після розгрому

Кирило-Мефодіївського братства, коли було вже реабілітовано його

учасників, настала епоха ніби українського відродження, епоха

українофільства, писав у спогадах Г. Лазаревський, син відомого українського

історика О.М. Лазаревського. Ніби відкрито було нараз Україну, українську
мову, і українська інтелігентна молодь захоплювалася всім українським,
захоплювалася багатством української історії, милозвучністю української
мови»1.

В. Науменко, один із лідерів Київської громади, твердив, що «киевская

атмосфера 50-х и 60-х годов была напитана украинским течением,

бросавшимся в глаза даже просто видом свиток, чумарок, сорочек, смушевых

шапок, так как все это пестрило на улицах, в садах, на гуляньях и пр.»2
Перший крок до заснування української громади в Києві був

зроблений студентами Університету св. Володимира наприкінці 1850-х років.
Слід зазначити, що у цей період серед університетського студентства у

національному відношенні домінував польський елемент. «Университет
киевский был если не совсем, то в громадном большинстве переполнен

поляками, кроме наших украинских, волыняков и подольских, еще

литвинами и «коронярами», т. е. из Царства Польского, писав Б.С.

Познанський у спогадах. Студенты родом из трех юго-западных

губерний, губ. литовских Минской, Гродненской и из Царства
Польского давали окраску всему университету. Господствующим языком был

язык польский, организация студенческих кружков была только

польская, так как остальные или по своей малочисленности, или по каким-

нибудь иным причинам не составляли кружков и жили вразброд»3. Сту-
денти-поляки були об єднані в п ять гмін: Коронярську, Литовську,
Українську (Київську), Волинську та Подільську. Спочатку ці гміни мали

характер земляцтв і являли собою групи студентів-вихованців однієї
гімназії, що об єдналися в університеті заради взаємної моральної та

матеріальної підтримки. Однак невдовзі діяльність гмін набула виразного
польського національно-політичного забарвлення. Студенти намагалися

протистояти тиску русифікаційної політики царського уряду шляхом

поширення національно-визвольних ідей та польських культурних

традицій. Гміни не поривали зв язків зі своїми членами й після закінчення

останніми університету, що в свою чергу сприяло поширенню

авторитету та впливу гмін за межами університетської корпорації.
Однак зверхнє ставлення польських шляхтичів до корінного

українського населення не задовольняло окремих студентів, які за

походженням хоч і належали до польського середовища, але вважали своїм

моральним обов язком обстоювати інтереси поневоленого українського
селянства. З їхнього числа у 1859 р. сформувалася група так званих

«хлопоманів», безперечним лідером якої став Володимир Боніфатійович
Антонович, тоді студент історико-філологічного факультету, згодом

визначний історик, «один з найбільш впливових творців київської української
громади», «найвизначніший репрезентант київського українофільства
1870 80 років й його «неполітичного культурництва»4.
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«Хлопомания, писав один

із засновників течії Б.С.

Познанський, это было

охватившее тогда всю Россию

веяние освободительных идей,
только на местной почве, где

объект порожденного этим

веянием внимания и любви

назывался не мужиком, а хлопом.

Естественным результатом
хлопомании, как веяния, было

сближение с «хлопом», а из

сего сближения по месту

действия возникало и сознание его,

этого хлопа, национальности и

затем сопричисления себя

всецело к этой национальности»5.
Окрім В. Антоновича та Б. Познанського, до гуртка хлопоманів

належали відомі діячі, у той час студента університету Тадей Розеславович
Рильський (батько славетного українського поета Максима Рильського)
та Кость Петрович Михальчук. Тадей Рильський, «рожденный и

воспитанный в польской шляхетской семье, зазначав згодом О. Левиць-

кий, еще в молодости, под влиянием горячей, сознательной любви к

родине и ее коренному населению, открыто и решительно отрекся от

всех идеалов и традиций своей среды, признал себя сыном Украины и

сторонником демократических принципов и до конца жизни остался

непоколебимо верным заветам своей юности. Такие глубоко искренние,
идеально честные народники впервые появились в нашем крае в

благодатную эпоху 1860-х годов, когда демократические идеи имели такую

неотразимую силу и обаяние, что для многих они служили стимулом

полного нравственного перерождения, влекшего за собой решительное

отречение от самых дорогих человеку верований и привязанностей»6.
Хлопомани дійшли висновку, що «соромно жити в краї і не знати ні

самого краю, ні його людності». Вони вирішили пізнати народ, його

психологію, світогляд, традиції шляхом особистих спостережень і з цією

метою, переодягшись у селянське вбрання, вирушили під час літніх вакацій

у подорож по українських селах. За три такі походи вони обійшли

Волинь, Поділля, Київщину, Холмщину, значну частину Катеринославщи-
ни та Херсонщини. В. Антонович убачав позитивний результат цих

подорожей в тому, що вони дали їм змогу познайомитися доволі добре з

народним світоглядом: «Народ став перед нами не в шляхетському

освітленні, а таким, яким він єсть. Ми бачили дуже сильну природню

логіку і дуже розвинену народню етику, що сказувалося в готовності до
помочі і в приятельському відношенню до всякого нужденного»7. Ці
«ходіння в народ» остаточно переконали хлопоманів у тому, що єдиним

демократичним елементом у краї є селяни.

Окрім подорожей по Україні, хлопомани влаштовували зібрання,
готували й зачитували реферати, випускали рукописний журнал та заснували
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1859 р. підпільну семирічну школу, де зібрали близько 15 бідних юнаків,

котрих «вчили в національному напрямі»8.
Така діяльність хлопоманів призвела до конфронтації з польською

гміною в університеті та польською шляхтою в краї. На адресу хлопоманів

посипалися звинувачення у зраді, в агітації серед селян та підбурюванні їх

проти поміщиків. Постало питання про принциповий розрив із польською

університетською громадою. Б. Познанський у спогадах детально
зупиняється на одному з зібрань хлопоманів, яке відбулося восени 1860 р. на Жи-

лянській вулиці у помешканні студента Федора Панченка. Серед його
учасників були В. Антонович, Т. Рильський, Віцус, Василевський, Ф.

Панченко, Пржеднельський та Б. Познанський. Дебатувалося важливе питання:

який народ вони повинні вважати своїм. Серед присутніх корінним

українцем був тільки Федір Тимофійович Панченко, який походив з селян

с. Черняхова Київської губернії. Інші, хоч і народилися в Україні,
належали до польського середовища. За свідченням Б. Познанського, «Антонович
строго логическими выводами доказывал, что жить посреди украинского

народа и не слиться с ним, не проникнуться его национальными

интересами, значит быть тунеядцем, паразитом, что на Украине, Подолии и

Волыни не может быть речи о препонденренции поляков, большею частью

ополяченных русинов, как значительно меньшей части населения, что

нигде так не совпадает идея национализма с демократизмом, как на

Украине; быть демократом, стоять на стороне народных интересов и не быть

патриотом-украинцем нельзя»9.

На цьому зібранні хлопомани вперше заявили про своє єднання з

українським народом, про визнання себе українцями. М. Грушевський писав,

що саме в цей період «молодий Антонович з товаришами рішається
розірвати свої зв язки з польським шляхетським суспільством і польською

національністю, та пристати безповоротно до українського національного
руху, що тоді пробивався в Києві»10.

Хлопомани не були самотніми у
прагненні поліпшити становище українського
народу. Як вже зазначалося, у середовищі
української інтелігенції в атмосфері
тимчасової політичної «відлиги» кінця 50-х
початку 60-х років відроджувалися ідеї ки-

рило-мефодіївців. Представники молодої
генерації українців студенти й

випускники Київського університету та Київської

духовної академії, викладачі гімназій,
земські діячі об єдналися навколо ідеї
служіння народові і поставили собі за мету

всіма засобами поширювати освіту,
вивчати і сприяти розвитку української мови та

багатовікової національної культури. Як

писав І. Житецький, «звільнений від

кріпацтва темний, неписьменний люд мав

якнайскорше стати письменним; на Ук-

т.р. Рильський раїні він мусив стати грамотним своєю
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рідною українською мовою»11. Прагнучи до цього, українські діячі
взялися за підготовку до видання букварів, книжок для початкового читання,

словників, а також взяли участь у заснуванні недільних шкіл для

дорослих. Слід зауважити, що недільні школи для дорослих у Російській імперії
вперше з явилися саме у Києві заходами професора історії П.В. Павлова

за сприяння куратора Київського учбового округу М.І. Пирогова12.
Першу школу (директор І.І. Слепишкін) було відкрито 11 жовтня 1859 р.

на Подолі на розі Костянтинівської та Хоревої вулиць у будинку
повітової дворянської школи. Ще через два тижні розпочала роботу друга,

«Новостроєнська» школа (директор Проценко) на Жилянській вулиці.
Третя недільна школа («Печерська») відкрилася наприкінці жовтня 1860 р. у
будинку 1-ої гімназії на Липках. Викладання провадилося переважно

українською мовою13. У подільській школі учителювало 17 студентів

Університету св. Володимира та один Київської духовної академії; серед них

найбільш енергійними викладачами були К.В. Шейковський, М.П.

Драгоманов, Ф.Я. Вороний, брати Стефановичі. В Новостроєнській школі
працювали О.І. Стоянов, П.П. Чубинський, брати Синегуби, В. Торський,
І. Касяненко та ін. У школі на Печерську викладали, зокрема, О.С.

Дашкевич, Н.С. Тумасов, В.М. Юзефович, П.Г. Житецький та ін.14
У лютому 1861 р. київські студенти заснували щоденну школу для

дорослих, заняття в якій відбувалися в аудиторіях Університету св.

Володимира. Активну викладацьку діяльність тут провадив студент історико-філо-
логічного факультету О.С. Лашкевич. Крім того, він і гурт його однодумців
утримували також недільну школу, де на повне забезпечення приймалися
селянські хлопчики, яких готували до вчителювання на селі15. Як
зазначала М. Кістяківська, їх гаслом стали слова: «Работа для народа и во имя

народа»; ними керувала «любовь ко всем особенностям украинского
национального быта, стремление к сохранению национальных черт от

нивелирующего влияния бюрократического централизма, т[ак] называемого]
обрусения»16. Праця студентів у недільних школах мала велике значення не

тільки у справі початкової освіти українського народу, але й сприяла

остаточному оформленню Громади в організаційному відношенні,
продемонструвала політичну зрілість її найактивніших представників.

На початку 1861 р. завершується процес консолідації громадівських
осередків у Києві, результатом якого стає заснування Київської громади.

До її складу ввійшли, з одного боку, хлопомани на чолі з В.

Антоновичем, а з іншого українці-наддніпрянці, що до того часу брали активну

участь у культурно-просвітницькій роботі та заснуванні недільних шкіл
(зокрема, О. Стоянов, П. Чубинський, В. Беренштам, П. Житецький,
О. Лашкевич та ін.). За оцінкою О. Михалевича, більшість громадівців
мала українське коріння (їх батьки «жили по селах України»); за своїм

походженням вони «були сини православних батюшок, сільської
інтелігенції й селян. Нахил до українства був у них вроджений, з дитячих

літ. Книжні принципи дали тільки теоретичну наукову основу їх

симпатіям»; дослідження всіх проявів народного життя, потреб народу були
для них «не модою, а якоюсь душевною потребою. Хто знущався над

українцем, той був наче їх особистий ворог»17.
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У травні 1861 р. відбулася перша спільна акція

Громади, члени якої взяли участь у перевезенні
домовини Т.Г. Шевченка до місця поховання біля

Канева. Провідні діячі Громади В. Антонович,
М. Драгоманов та О. Стоянов, вшановуючи
пам ять Великого Кобзаря, виступили з

промовами під час зустрічі похоронної процесії у Києві.

Ця подія спонукала громадівців ширше
розгорнути просвітницьку роботу, причому творча

спадщина Т. Шевченка мала величезний вплив не

тільки на діяльність Громади, вона осяяла й

виховала ціле нове покоління патріотів-українців,
готових віддати всі свої сили на олтар служіння

Батьківщині. С. Русова у статті «Шевченко и украинское общество 60-х

годов» зазначала: «К 1861 г. в Украине уже наметилась такая группировка

сил, которая могла сознательно взяться за работу, какая в то время стояла

на первой очереди, работу просветительную. Все, что смутно,
неопределенно звучало в самых ранних литературных произведениях возрожденной
Котляревским украинской литературы, все, над чем работали первые
украинские ученые в Харькове и в Киеве в первую половину XIX в.,

демократизм, страстная любовь к родине, горячий интерес к изучению ее

истории и этнографии, все это, ярко выраженное вдохновенным словом

поэта, облагороженное его высоким гуманизмом, к 60-м годам отлилось в

определенное общественно-литературное течение, извне получившее
название «украйнофильства»18.

Оскільки статуту та писаної програми у Громади не було, то при
вивченні її діяльності великого значення набувають окремі виступи
громадівців у пресі. У 1862 р. на сторінках «Основи» була надрукована «Моя

исповедь» В. Антоновича, що пізніше оцінювалася її автором як «останній

голосний акт розриву з польською суспільністю» і остаточний перехід до

українства19. «По воле судьбы, писав Антонович, я родился на

Украине шляхтичем; в детстве имел все привычки панычей, и долго
разделял все сословные и национальные предубеждения людей, в кругу

которых воспитывался; но когда пришло для меня время самосознания, я

хладнокровно оценил свое положение в крае, я взвесил его недостатки,

все стремления общества, среди которого судьба меня поставила, и

увидел, что его положение нравственно безвыходно, если оно не откажется от

своего исключительного взгляда, от своих исключительных посягательств

на край и его народность!...]»20.
Водночас «Мою исповедь» В. Антоновича можна розцінювати як

своєрідний маніфест усього громадівського руху, де в загальних рисах

охарактеризовано його культурницький напрямок. «Истинные друзья
народа, наголошував Антонович, [...]должны сознать все его

громадное величие, должны сознать, что вести куда бы то ни было народ не

в их праве и не в их силе; что их задача только помочь народу в

образовании, в достижении самосознания», «единственное оружие,

которое мы желаем доставить нашему народу, это не нож, не коса а

совесть и наука»21.
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Однак навіть така поміркована програма діяльності викликала

незадоволення та протидію правлячих кіл. Більшість членів Київської громади

від самого початку її заснування перебувала під пильним оком поліції.

Проти В. Антоновича та Т. Рильського було заведено справи «об

устройстве коммунистического общества», хоча їхня діяльність по суті не мала

нічого спільного з наданою їй київськими жандармами гучною назвою.

В одному з офіційних документів 1861 р., зокрема, зазначалося: «В

России существует особое общество малороссов, пропитанных духом
какого-то патриотизма, общество это имеет повсеместно своих

последователей, и университеты, Киевский и Харьковский, служат главными

проводниками и распространителями идей о возможности восстановления

Малороссии. Так, в Киевском университете образовалось общество

малороссов, под названием «украинская громада». Это молодые и пылкие

вольнодумцы, употребляющие все усилия к осуществлению лелеемой

ими мысли о свободе Малороссии и старающихся сближаться с простым

народом, научать его грамоте и постепенно внушать ему мысли о

бывшей славе Малороссии и о прелестях свободы с той именно целью,

дабы впоследствии, когда умы простого народа покорятся их влиянию,

действовать во вред монархии»22.
Щоб поставити усі крапки над «і», громадівці вирішили відкрито

виступити у пресі і пояснити своїм опонентам, що їхня культурницька
програма не виходить за межі «політичної благонадійності» і в жодному разі не

ставить за мету конфронтацію з існуючою владою. У № 46 «Современной
Летописи» за 1862 р., що видавалася при журналі «Русский Вестник»
М.Н. Каткова, було надруковано «Отзыв из Киева». Під ним свої підписи

поставили 21 член Київської громади: Володимир Антонович, Павло
Платонович Чубинський (син малоземельного землевласника на

Переяславщині), Костянтин Миколайович Солонина, Олександр Ількович Стоянов,
полтавці Михайло Малашенко, Петро Супруненко та Антін Тищенко,

Іван Іванович Нечипоренко, Павло Гнатович Житецький (син протоієрея
Спаської церкви в м. Кременчуці), Віктор Торський, Дмитро Богданов,
Тадей Рильський, Віктор, Володимир, Євген та Микола Синегуби (сини
полтавського землевласника), Борис Познанський, Олександр Лашкевич,
Федір Горячковський, Андрій Стефанович (із чернігівського духовенства),
Іван Миколайович Касяненко23.

Автори «Отзыва» були переконані у тому, що вони не мають права

нав язувати будь-яку теорію народові, використовуючи його

«нерозвиненість» та «безмовність». Основне завдання інтелігенції вони вбачали у

поширенні освіти серед широких верств населення, у вивченні його

життя, побуту та світогляду24.
Однак цей поміркований виступ київських українофілів був

сприйнятий офіційними колами цілком негативно. Російські урядовці тільки й

чекали на привід для того, щоб перейти у відкритий наступ. У січні 1863 р.,

безпосередньо після появи у пресі «Отзыва из Киева», на адресу генерал-

губернатора кн. 1.1. Васильчикова надійшло розпорядження начальника

III відділення кн. В.А. Долгорукова з вимогою «принять зависящие меры
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к прекращению дальнейших действий означенного общества, могущих
иметь самые вредные и потом уже непоправимые последствия»25.

Придушення польського повстання 1863 р. дало змогу царату перейти до

рішучіших дій у боротьбі з українським рухом. У липні 1863 р. у дію

вступив так званий Валуєвський циркуляр розпорядження міністра
внутрішніх справ по цензурному відомству, яким заборонялося друкування
українською мовою книжок духовного змісту, підручників та літератури для

народної освіти. Наслідком дії Валуєвського циркуляру стало відчутне
скорочення кількості українських видань в Росії та припинення легальної

діяльності громад. Крім того, цілий ряд найактивніших громадівців було
вислано за межі України (зокрема, П. Чубинського, О. Кониського, В. Лободу,
А. Шиманова).

Таким чином, російський уряд позбавив громадівців можливості
легально провадити свою роботу та змусив їх вдатися до таємних форм діяльності.
Як відзначав Д. Дорошенко, «після 1863 р. Громада не перестала існувати.
З студентської організації вона перетворилася в політичну організацію,
дуже тісно зпаяну, з дуже строгим і обережним підбором членів»26.
Національно свідома частина української інтелігенції була вже достатньо

згуртована, жодні переслідування та заборони не могли похитнути її впевненості

у вірності обраних завдань, викоренити віру у здійснення великих заповітів

свободи та братерства.
Після тимчасового занепаду діяльність Київської громади відродилася у

1869 р.: почалися регулярні зібрання громадян по суботах для

обговорення чергових справ та організації спільної роботи. У цей час вони

відбувалися по черзі то у М.В. Лисенка, то у П.Г. Житецького, а згодом і в

інших громадян. Про одну з таких «субот» писав у споминах О.І.

Михалевич (лікар, випускник Університету св. Володимира, член Київської

громади, пізніше засновник української громади у Єлисаветграді):
«Перший раз зустрів я Антоновича на громадському зібранні, так званій суботі,
на Подолі внизу церкви Андрія Первозваного, у господі Русова
Олександра Олександровича!...] Зібралося у господі його чоловік більше десятка.

Я пригадую ось яких: 1) Лисенко Микола Віталійович, піаніст,
2) Рубінштейн Всеволод, брат директора Московської консерваторії,
директор банка, 3) Беренштам Вільям Людвігович, учитель Кадетського
корпуса, 4) Житецький Павло Гнатович, учитель Колегії Павла Галагана,
5) Зібер Микола Іванович, доцент політичної економії, популяризатор ідей

Маркса Карла, 6) Старицький Михайло Петрович, [...]перекладач на

російську мову сербських пісень і російських поетів»27.
Новий сплеск активності Київської громади був пов язаний з

тимчасовою лібералізацією політики царського уряду стосовно культурницької
діяльності української інтелігенції. У цей період Київська громада з бага-

точисельної студентської організації перетворилася на тісно спаяну

корпорацію українців-патріотів, добір яких, як і раніше, був обережним. До
неї приймали тільки тих, хто вже скінчив курс наук у вищій школі; нові
члени обиралися відкритим голосуванням, і досить було одного голосу

проти, щоб запропоновану кандидатуру було відхилено. Серед членів
Громади у 1870-ті роки були професори і доценти університету (В. Анто-
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М.П. Старицький

нович, М. Драгоманов, М. Зібер), викладачі
гімназій та училищ (Ф. Вовк, В. Беренштам,
П. Житецький), письменник і драматург
М. Старицький, видатний композитор М.

Лисенко, лікар О. Михалевич.
Статистик Олександр Русов залишив

спогади про те, як його у цей час було обрано
членом Київської громади. Запропонував йому
стати «громадянином» М. Драгоманов, який

пояснив, що ця організація таємна, про неї

не можна нікому розповідати, тому що це
може призвести до переслідувань з боку
жандармів і навіть до загибелі всієї справи.

«Вас знают все члены Громады,
зауважив Русову Драгоманов, и никто из них не

сомневается в том, что вы нигде не пророните слова о существовании
нашей организации, в которую принимают новых членов только тогда,

когда все единогласно ручаются за нововводимого члена. А теперь
пожалуйте в субботу вечером на квартиру Лысенка, где будет собрание нашей

Громады». «Так с 1870 года, продовжував О. Русов, началось мое

участие в работах Громады. Работ этих было много, и были они очень

разнообразны. Припоминая теперь все, что сделано было одним-двумя
десятками людей за первую половину 70-х годов, я изумляюсь той

продуктивности, какую они осуществляли, обнаруживая недюжинные
таланты. В этой Громаде были не только коренные украинцы, но и поляки, и

великороссы, и евреи, которых объединяло одно стремление выставить

на показ те идейные ценности, какие накопило местное украинское
население. Издание сказок и чумацких песен, собранных Рудченком,
мелодий песен, записанных и аранжированных Лысенком, как продолжение

издания тех пословиц, какие собраны были Номисом и изданы раньше,

организация Юго-западного Отдела Географического Общества, а при

его помощи однодневной переписи города Киева, постановка на

сцене оперы «Різдвяна ніч», текст которой составлял один член Громады, а

музыку писал другой, издание трудов Отдела Географического
Общества, эти и многие другие публично-общественные акты обсуждались
сначала на тайных собраниях тесного кружка членов Громады, а затем

уже выходили на свет Божий»28.

У свою чергу Софія Русова, згадуючи ті часи, зазначала: «ми цілком

увійшли в українське громадянство. Не велике воно було своєю кількістю,
[...]але які то все видатні люди були в цій так званій пізніше Старій
Громаді, і на полі науки, і на полі мистецтва»29. Одним з найповажніших

членів Громади був славетний український композитор Микола
Лисенко30. Київська адміністрація, виявляючи зовнішні ознаки толерантного

ставлення, водночас небезпідставно розглядала його як «сепаратиста».

Вона вважала, що кожен концерт Лисенка це не лише музичне, а й

суспільне явище, що у часах заборони і слова, і думки його виступи є

демонстраціями, а він сам гаслом. Помешкання композитора завжди
було тим вогнищем, де в найлютіші часи переслідувань українці знаходили
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привіт, пораду, підбадьорення, де вони коло фортепіано артиста
спочивали душею і набиралися нової сили і віри в майбутнє України.
У ці роки громадівці зосередили увагу на науковому вивченні

історичного минулого українського народу з метою обгрунтування самобутності
його культурних та етнографічних традицій. Найбільш інтенсивно тривала

робота по збиранню й опрацюванню матеріалів з української етнографії. За
матеріальної допомоги Громади у 1869 1870 рр. було видано два випуски

«Народных южнорусских сказок», а у 1874 р. «Чумацкие народные
песни» (обидва видання впорядкував І.Я. Рудченко). Одним з найбільш цінних

наукових проектів серед тих, що були реалізовані діячами Київської

громади, слід вважати публікацію «Исторических песен малорусского народа» з

примітками та коментарями В. Антоновича та М. Драгоманова (два томи

яких побачили світ у Києві в 1874 1875 рр.)31. У збиранні матеріалів до

цієї збірки брали участь студенти університету та аматори-етнографи, які

таким чином залучалися до українознавчої праці і зазнавали впливу

Київської громади. Варто зазначити, що В. Антонович і М. Драгоманов,

отримавши за перший том «Исторических песен малорусского народа»

присуджену Російською Академією наук премію 500 крб., передали гроші до

каси Громади32.
За ці два роки було також надруковано «Опыт русско-украинского

словаря» М. Левченка та два томи «Записок» Південно-Західного відділу
Російського географічного товариства, упродовж 1872 1878 років у
С.-Петербурзі побачили світ сім томів «Трудов этнографическо-статистической
экспедиции» П. Чубинського. Не були обійдені увагою Громади і твори

красного письменства, зокрема на її кошти з явилися друком праці І. Ле-

вицького, М. Старицького, Ю. Федьковича.

Значну увагу громадівці приділяли підготовці й публікації популярних
книжок для дорослих та дітей. Тільки у 1874 1875 рр. вийшла друком
ціла серія таких книжок, у тому числі: «Розмова про небо та землю»,

«Розмова про земні сили» (обидві О. Іванова в українському перекладі
М. Комарова), «Що робиться у воздусі і що з того треба знати хліборобу»
М. Горбунова (переклад з російської І. Реви), «Ліки своєнародні», «Про
хвороби і як їм запомогти», «Про холеру» (всі три С. Носа), «Як тепер

одбуватиметься воєнна служба» М. Троцького, «Про українських козаків,
татар та турків» М. Драгоманова, «Унія і Петро Могила» І. Левицького.
Успішно продовжувалася видавнича діяльність Громади і в наступному

році, коли були надруковані: «Як розпізнати грунт і які бувають грунти»

М.Горбунова (переклад з російської І.Реви), «Про звірів» Ф. Вовка, «Про
кари, до яких присуджують мирові судді» О.Кониського, М.

Старицького та П. Чубинського, «Перші Київські князі» і «Татари і Литва на

Україні» І. Левицького, «Дітські пісні, казки і загадки» М. Лободовського.

Слід зазначити, що це був лише початок широкого популярного

видавництва, бо громадівці за цей час підготували до друку чималу кількість

інших книжок, яким, на жаль, не судилося бути надрукованими
внаслідок запровадження в дію антиукраїнського закону 1876 р.

Одночасно з активною видавничою діяльністю тривала робота з

укладання українського словника. За тих часів ця робота провадилася так:
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кожному з учасників доручалося опрацювати за

визначеними джерелами певну літеру та укласти

відповідні картки. «Якби котрий із тих складачів
написав історію цього словника, зазначала

С. Русова, це була б цікава сторінка з історії
українського руху[...] Матеріали для словника

переносились із помешкання, «ховались» від

поліції. Як часто приходилося чути: «Бога ради

заберіть од мене цей словник, бо в мене напев¬

не буде трус». І треба було великої мужности,
щоб узяти словник до себе! Ділили його між со¬

бою за літерами. Скільки глузувань сипалося з

боку радикальної молоди на старих громадян:

«Одне знають ці українофіли над словарем Ф-К. Вовк

сидіти». Але скільки українських діячів
виховалось на цих «словарних» зібраннях, бо, окрім самої роботи над

словником, там за товариською вечерею за чарочкою обмірковувались також усі
пекучі події, питання тогочасної української тяжкої дійсности,

обмірковувались нові українські видання, вишукувалися способи, як

переборювати все нові перешкоди для розвитку української культури, яким

шляхом іти в цих змаганнях»33.
Але зібраних громадівцями з приватних джерел коштів об єктивно не

вистачало для повнішого, систематичного наукового вивчення рідного
краю, його етнографії, економіки, статистики. Крім того, нагальною

була також потреба використати всі легальні можливості для об єднання

зусиль вчених з усіх ділянок українознавства та залучення до цієї

благородної справи максимально широких кіл української інтелігенції. У цій

ситуації одним з найголовніших завдань Громади стало заснування в

Києві легального наукового осередку, в якому можна було б

сконцентрувати працю в галузі українознавства. У свою чергу, на думку багатьох

громадівців, функціонування цього осередку сприяло б науковому

обгрунтуванню «української національної відрубности і самобутносте і
уявлялося тоді найпершим завданням»34.

Таким науковом осередком, що відіграв визначну роль у процесі
консолідації українських наукових сил, став Південно-Західний відділ

Російського географічного товариства (1873 1876 рр.), який розвинув
надзвичайно інтенсивну діяльність у царині українознавства, згуртувавши
навколо себе таких визначних науковців, як В. Антонович, П.

Чубинський, Ф. Вовк, М. Драгоманов, П. Житецький, М. Зібер, О. Русов,
О. Кістяківський, К. Михальчук та ін.35 Відділ розпочав роботу 13 лютого
1873 р. у приміщенні Державного банку, де зібралися 17 членів-заснов-

ників організації під головуванням київского генерал-губернатора
О.М. Дондукова-Корсакова. З них 14 належали до Київської громади або

співчували її діяльності, і лише три особи були цілком сторонніми
українській справі. Головою відділу було обрано Г.П. Галагана, діловодом
П. Чубинського, секретарем став О. Русов. Тоді ж було заслухано

промову П.Чубинського, який сформулював основні напрямки діяльності

відділу: об єктивне, наукове дослідження етнографічних рис та еко¬
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номічних взаємин трьох народів, що проживали і проживають на

українських землях українського, польського та єврейського.
Для реалізації цього завдання спеціальна комісія відділу, до складу

якої входили громадівці Ф. Вовк, П. Житецький, М. Константинович,
В. Рубінштейн, О. Русов, розробила програму для збирання
статистичних та етнографічних матеріалів, яку було надруковано та надіслано до

різних установ України. Відділ налагодив сталі контакти з

національними товариствами багатьох слов янських народів, статистичними

комітетами, археографічними комісіями, земськими управами, університетами,
обсерваторіями та іншими громадськими й науковими осередками.
Жвава діяльність членів відділу, у тому числі й громадівців, була підтримана
українським суспільством, що виявилося у надходженні на рахунок

організації значної кількості дарунків та пожертв. Така широка підтримка
дала можливість проводові відділу заснувати власні бібліотеку та музей.
Вже за три місяці діяльності Південно-Західного відділу до них надійшло
405 томів книжок та 888 предметів36.

На засіданнях комісій відділу у вересні 1873 р. почалася систематизація
зібраного матеріалу. Також зачитувалися реферати, зокрема, «О сельских

ярмарках и кустарной промышленности» Ф. Вовка, «Остап Вересай, один

из последних кобзарей малорусских» О. Русова, «Характеристика
музыкальных особенностей малорусских дум и песен, исполняемых О. Вере-
саем» М. Лисенка та ін. Ці та деякі інші реферата були згодом видруко-

вані з додатком матеріалів «Думи і пісні Остапа Вересая» у 1-му томі
«Записок Юго-Западного отдела Географического Общества». Праці 1874 р. і

початку 1875 р., у тому числі «Отголосок рыцарской поэзии в русских

народных песнях» М. Драгоманова, «Некоторые данные о народном

образовании в Юго-Западном крае» М. Константиновича, «Несколько данных о

жилище и пище Южноруссов» М. Левченка, «Инвентарь крестьянского
хозяйства» і «Обзор данных о населении Киева по переписи 1874 р.»

П. Чубинського та ін., увійшли до И-го тому «Записок». Усього ж за час

існування Південно-Західного відділу відбулося 28 засідань, на яких було
прочитано 33 доповіді37. З-поміж реалізованих проектів відділу слід

відзначити й організацію та проведення одноденного перепису населення

Києва, що був здійснений виключно громадськими силами.

За оцінкою С. Русової, Південно-Західний відділ «відіграв величезну

ролю; він розбуркав національну свідомість багатьох млявих,
пригнічених Українців, він витворив фанатиків фольклору та етнографії, таких як

Новицький з Катеринославу, Манжура з Харківщини. Його праця
захоплювала всі верстви громадянства. Наче якась ціла національна течія

побігла по Україні разом з товстими зшитками, записаними

українськими народніми піснями та казками, з явились перші бруньки нової

національної свідомости»38.
Заснування відділу активізувало процес залучення поміркованих і

консервативних елементів українського суспільства до культурно-

національного відродження України у межах Російської імперії. На

цьому аспекті особливо наголошувала у своїх споминах С. Русова, яка,

попри шведсько-французьке походження (уроджена С. Ліндфорс), при¬
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єдналася до українського руху і через все життя пронесла «любов до

рідного нашого народу, яка вже ніколи не покидала мого серця і

кермувала моїми політичними виступами, всією моєю працею довгі літа». Такі

переконання С. Русовій прищепив її чоловік О.О. Русов, «що сам

страшенно був захоплений красою наших пісень, як змістом, так і

музикою їх. Як секретар Товариства, він був у самому центрі його

діяльности. Він перший відкрив мені красу української народньої поезії,

заговорив до мене українською мовою[...]»39. Важливим досягненням відділу,
за визначенням П. Житецького, було й те, що «нове Товариство скупчи-
ло сили розкинуті по всему краю і надбало Київу значність центру

українського руху. Давно вже ся історична роля Київа не виявлялася так

виразно і яскраво як в ті часи»40.

На думку Ф. Вовка, створення Південно-Західного відділу Російського
географічного товариства мало для київських «громадян» величезне

значення: «Открытие Юго-Западного Отдела легализировало по крайней мере

большую половину того, что мы делали до тех пор в качестве поневоле

«тайного сообщества» киевской «Громады». Окрім того, така легалізація,
писав він, «развязывала нам руки и давала нам возможность

значительно развить наши поневоле очень скромные начинания в области украино-
ведения, увеличить наши издательские средства, привлекать к работе
гораздо больший круг деятелей и пользоваться содействием многих ученых и

административных учреждений». Фактично громадівці отримали те, на що

«по здравому смыслу имели полное право: собираться и открыто
заниматься научной деятельностью об Украине и для Украины»41.

На корисності роботи Південно-Західного відділу наголошував також

0. Грушевський, який зазначав, що «изучение украинской народной
словесности не только знакомило с теми либо иными видами

украинского творчества (сказки, чумацкие песни, предания, думы), изучение это

вскрывало все духовное богатство украинского народа, освещало

психологию украинского племени»42.
Взагалі початок 70-х рр. XIX ст. можна охарактеризувати як період

розквіту Київської громади. За тих часів вона являла собою «кістяк

українофільського руху», «штаб українофільської партії», як називали її

київські жандарми43. Навколо неї все активніше групувалися молоді сили.

У 1872 1873 рр. до Громади було прийнято значну кількість молоді, яка

щойно закінчила курс наук у вищих навчальних закладах. О. Русов

зазначав, що в ці роки Громада об єднувала у своїх рядах близько 70 постійних

членів, а з урахуванням молоді, яка брала участь у діяльності Громади, її

кількісний склад сягав 200 чоловік44.

Молодь гуртувалася навколо Ф. Вовка та М. Драгоманова. З ініціативи

студента К. Юр єва почали організовувати малі гуртки у Києві та у

провінції під назвою кошів та куренів (зокрема, кіш Миргородський, кіш

Чорноморський та ін.). У їх діяльності активну участь брали Богаєвський,
Шеболдаїв, О. Михалевич. Коші провадили широку просвітню роботу,
розповсюджували літературу, яку отримували від Ф. Вовка («Дещо про світ

Божий», «Про хвороби», «Про хліборобство», «Хитрая механика» та ін.)45.
Від цього часу за організаціями студентської молоді закріпилася назва
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«Молодої громади», а Київську громаду почали називати «Старою». Слід
зазначити, що, поступово позбуваючись впливу Старої громади, частина

радикально настроєної молоді пристала до угрупувань революційних
народників. їх не задовольняла культурницька, поміркована позиція
Громади, вони прагнули поринути у вир рішучих соціальних перетворень..

Стара ж громада і надалі залишалася вірною науковій та культурно-

просвітницькій праці. За власні кошти Громада виховувала в київській

гімназії селянського хлопця Остапа Ткаченка, дбала про освіту селянки-

поетеси Гапки Іщенкової. Ті селянські діти, яким Громада давала освіту,
йшли з метою пропаганди знов на село і отримували з Києва

матеріальну допомогу та книжки.

Громадівці всіляко дбали також про розвиток української літератури,
музики й театру. І це не дивно, бо серед них були такі корифеї
українського мистецтва, як М. Старицький та М. Лисенко. Тісні стосунки
склалися у цих митців з М. Драгомановим, коли друзі мешкали поруч на

Марийсько-Благовіщенській вулиці (нині Саксаганського), у 1866

1867 рр. Олена Пчілка згадувала, шо «фортепьяно Драгомановых
служило в зиму 1866-го и 67-го года для первой большой работы Н.В.
Лисенко, когда он приходил из своего флигеля к Драгомановым работать над

переложением на ноты мотивов первого своего сборника «Украинских
песен». На столе в гостиной Драгомановых Лисенко писал, а на

фортепьяно пробовал, дополнял свою работу[...] Пение, музыка не только не

мешали, а как бы способствовали литературным начинаниям

дружеского кружка. Они взаимно одушевляли и дополняли один другого. Может

быть, у М.П. Драгоманова было больше трезвой идейности, меньше

украинско-лирической экспансивности; в семье М.П. Старицкого был в

большом ходу народный язык, больше соблюдался, так сказать, внешний

украинский декорум (не даром мне помнятся до сих пор жупаны
М.П. Старицкого и белые свиточки, кожушанки его жены); Н.В.
Лисенко чаровал всех песнями. Но и М.П. Драгоманов не хуже знал и не

меньше любил родную, органически близкую ему украинскую речь и песню,

заботясь о том, чтобы занятия ими принимали плодотворные и по

возможности научные формы»46.
Ці літературно-мистецькі експромти знайшли своє продовження у

постановці громадівцями у 1872 р. в помешканні сестер Марії та Софії
Ліндфорс п єси Я. Кухаренка «Чорноморський побит», переробленої

М. Старицьким, у музичному оформленні М.
Лисенка; а у 1873 р. опери М. Лисенка «Різдвяна
ніч». Найактивнішу участь у реалізації театральних

проектів Громади взяли М. Старицький, М. Лисен¬

ко, П. Чубинський, О. Русов, О. Левицький.

Серед першочергових завдань, які стояли перед

громадівцями у цей час, було вшанування пам яті

Т.Г. Шевченка та видання його творчої спадщини.

З цією метою Громада викупила у братів поета на

ім я свого члена В. Рубінштейна право на видання

творів Кобзаря. Оскільки здійснити їх друк в Росії

О.і. Левицький у повному обсязі було неможливо, Громада прий-
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няла рішення відрядити за кордон для полагодження цієї справи О.
Русова. Навесні 1875 р. Ф. Вовк передав О. Русову підготовлений до друку

рукопис «Кобзаря», розділений на дві частини. Перша частина

складалася з творів, які, як сподівалися громадівці, повинні були отримати дозвіл

царської цензури у межах імперії; до другої ж частини увійшли
«непрохідні» з цензурного погляду твори. Із цим безцінним скарбом

подружжя Русових вирушило до Праги, де у травні 1875 р. за сприяння

редактора газети «Narodni Listy» Едварда Грегра розпочало підготовчу
роботу до видання «Кобзаря». З ініціативи О. Русова до тексту книжки

було додано спогади про Т. Шевченка І.С. Тургенева, М.І. Костомарова,
Я.П. Полонського і М.Й. Микешина. Уже навесні 1876 р. два томи

«Кобзаря» з явилися друком у Празі, до України було переправлено лише

перший том47.
Київська громада вважала своїм моральним обов язком допомагати

родині Т. Шевченка. Так, вона дала можливість здобути освіту родичам
поета (зокрема, малярам Фотію Красицькому, Федору та Маркіяну
Шевченкам, техніку Левку Шевченку)48. Крім того, Громада придбала на ім я

свого члена К. Гамалії землю на Чернечій горі біля Канева і впродовж
всього свого існування піклувалась про збереження і впорядкування
могили Т. Шевченка.

У 1875 р. громадівцям вдалося перебрати редагування газети «Киевский

телеграф», яка на недовгий час стала своєрідним рупором українського
руху. Це сталося після того, як її видавець Є.І. Гогоцька запросила членів

Громади до співпраці в газеті як «редакционный кружок». Завдяки
активному співробітництву в газеті О. Русова, М. Драгоманова, Ф. Вовка,
Ю. Цвітковського, М. Зібера, С. Подолинського та ін., «Киевский

телеграф» відразу став одним з кращих провінційних часописів того часу і

завоював загальне визнання «живостью содержания и выдержанностью

направления»49. На шпальтах часопису першочергова увага приділялася
проблемам соціального, економічного та культурного розвитку українських
земель, що входили до складу Російської імперії. На першій сторінці 131-го
числа «Киевского телеграфа» від 2 листопада 1875 р. редколегія,
зауваживши, що «общественное сознание все более и более проникается
убеждением о необходимости служения интеллигенции народной жизни и о

важности в деле этого служения последних выводов науки», закликала

поважати історичні права народу та вивчати всі прояви народного побуту,

наголошувала, що «сочетание науки с действительностью ради прогресса в

благосостоянии духовном и материальном народа и должно быть основой

направления всякого честного органа печати»50.
Слід зазначити, що ці слова не залишилися лише декларацією. Вже

через тиждень після публікації цієї програми Я. Новицький вміщує на

шпальтах часопису розповідь українця «о козацкой вольнице», у
передмові до якої обгрунтовує необхідність її публікації українською мовою:

«[...]делается это потому, что мы слишком дорожим каждым подлинным

словом малоросса-рассказчика и из-за боязни, чтобы рассказ не потерял

той прелести малорусской речи, под которую так трудно подделаться

нашим литературным языком, при всем его богатстве»51. З цієї публікації



64 Марина ПАЛІЄНКО

читач мав можливість зробити висновок, як «нелегко было запорожцам

мириться с мыслью, что Сечь их, могущество которой создано веками и

великой борьбой то с тем, то с другим народом, должна навсегда

уничтожиться, и как нелегко было отважным героям [...]привыкать к

мирному труду и оседлости, повесить «рушниці» й «шаблю» на стену»52.
Принципова позиція редакції виявилася і в інших публікаціях газети.

Зокрема, у статті «Непатентованные школы» було засуджено
кампанію по закриттю в Україні незареєстрованих народних шкіл. На

думку редакції, «важна сама личность преподавателя», і навіть «самый

невежественный учитель, если у него есть известный педагогический такт,

сноровка, если он с любовью относится к детям и к их обучению
принесет гораздо больше пользы своим ученикам в воспитательном

отношении, чем самый ревностный последователь современной педагогической
науки, до педантизма верный ее указаниям, но чуждый любви к детям и

своему делу и выполняющий его не по сердечному влечению». В умовах

відсутності на українських землях достатньої кількості навчальних

закладів усіх рівнів, особливо народних початкових шкіл, російський уряд
не має жодного права «отнимать у народа те, хоть и немногие,

просветительные крохи, которые даются ему плохими школами, с их

рутинными приемами, с их непатентованными учителями»53.
Серед інших вартісних тогочасних публікацій «Киевского телеграфа»

оповідання «Грустные картины» (про тяжкі умови життя українського
селянства), критична стаття «Ограничение избирательного права
малороссийских казаков», «Наша провинциальная печать» (огляд губернських та

повітових газет), «Начальные школы в городе Харькове», «На мертвой
страже» (оповідання Якшича у перекладі з сербської мови), «План
организации мелкого земельного кредита», «Отхожий промысел

малороссийских крестьян в Новороссию», «Одесские учебные заведения»,
«Херсонское земство», значна кількість фельєтонів та інші матеріали54. «Служить
интересам населения губерний малороссийских и юго-западных,
содействовать улучшению экономического и социального быта народа и

облегчению деятельности в этом направлении классов интеллигентных» так

було сформульовано громадівцями кредо «Киевского телеграфа»55.
Отже, перша половина 70-х рр. XIX ст. характеризувалася надзвичайно

плідною науковою та видавничою діяльністю Київської громади. За

оцінкою С. Єфремова, з історичної перспективи цей період можна
вважати за блискучу сторінку в історії української книги56. Зважаючи на

загальний стан українського друкованого слова у Російській імперії в ті часи, не

буде перебільшенням сказати, що громадівці значною мірою уможливили
поступальний розвиток суспільно-політичної думки в Україні в останній

чверті XIX ст. та сприяли пробудженню національної самосвідомості
серед української інтелігенції. Не менше значення мала й наукова діяльність
членів Громади, зусиллями яких у ці роки фактично було закладено

надійне підгрунтя ідеї національної окремішності та самобутності
українського народу, його історичних прав на самостійний культурний
розвиток. І хоча, як уже зазначалося, для цього періоду українського
національного і громадського руху характерною була орієнтація не на
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В.М. Беренштам

суспільно-політичні, а на наукові справи, на

обгрунтування українства науковими
дослідами минулого і сучасного життя наро¬

ду, діяльність Громади значною мірою
підготувала українське суспільство до трива¬

лої боротьби з політичним режимом у
Російській імперії.

Середина 1870-х років позначилася в

історії Київської громади активними

виступами на підтримку руху солідарності з бал-

канськими народами, які вели у той час

нелегку боротьбу проти османського

поневолення. Громадівці створили неофіційний
комітет для організації допомоги герцего-

винським і чорногорським повстанцям,

який формував групи волонтерів і відправ¬
ляв їх на Балкани (серед волонтерів, зокрема, були: Т. Василевський,
В. Яновський, М. Русов, А. Лисенко, І. Манжура), збирав для них кошти,

одяг та інші речі57. Найчастіше засідання цього комітету відбувалися у
помешканнях Ю.Ю. Цвітковського та В.Л. Беренштама, які за дорученням

Громади були організаторами громадської допомоги південним слов янам,
мали офіційний дозвіл збирати пожертви. Як розповідав Б. Кістяківський,
київський губернатор навіть дав поліції негласне розпорядження

терпимо ставитися до того, шо у них відбуватимуться збори різних осіб58. Це
розпорядження, яке уможливило відносно вільну діяльність комітету, а

також «многочисленные собрания, обмен мнениями, обсуждения

партийнотеоретического характера вывели комитет, конечно же негласно, далеко за

рамки одной помощи славянам и сделали очень много для концентрации

деятелей, настроенных одинаково, как в украинском национальном

вопросе, так и в конституционно-политическом»59.
О. Русов наводив у своїх спогадах розповідь одного з молодших членів

Громади, якого саме в цей час було прийнято до її складу. Останнього

найбільше вразило те, що на першому

засіданні Громади, де він був присутній,
«речь шла о сборе денег на снаряжение

отрядов в Герцеговину, и известные мне

раньше люди, которых я не считал

богачами, не стеснялись записывать сотни и

тысячи рублей на это дело!»60 Хвиля

співчуття до повстання балканських слов ян

проти Туреччини, особливо відчутна в Україні,
захопила й М. Старицького. Він переклав
тоді й видав «Сербські народні думи і

пісні» з передмовою, у якій вказував на

значну подібність сербського народу до

українського.
Саме у період найбільшого розквіту

українського культурно-просвітнього руху над О.О. Русов
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громадівцями знову зійшлися темні хмари. Царські урядовці в Петербурзі
та деякі місцеві діячі, зокрема голова Київської комісії для розбору давніх
актів таємний радник М.В. Юзефович та колишній професор Київського

університету, редактор реакційної газети «Киевлянин» В.Я. Шульгін,

наголошуючи на небезпеці українофільської пропаганди, перейшли у
відкритий наступ. Наприкінці 1874 р. В. Шульгін розпочав на сторінках
«Киевлянина» антиукраїнську кампанію, обравши своєю основною

мішенню Південно-Західний відділ, який нібито «захоплено гуртком т. зв.

українофілів, і влада зі службовцями і вельможними панами, легалізує
підпільне товариство та його роботу»61. Персональні закиди редактора

«Киевлянина» спрямовувалися проти керівництва відділу в особі П.

Чубинського, що, зрештою, призвело до його добровільної відставки з

посади діловода (фактичного керівника) організації. У травні 1875 р., коли

головування відділом перебрав В. Антонович, дні існування організації було
вже злічено. Доноси на членів Громади «писані й друковані, з

підписами й анонімні так і посипалися один по одному»62.
М.В. Юзефович надіслав до Петербурга доповідну записку, яка мала

завданням довести неблагонадійність «українофільства». У ній
наголошувалося на тому, що розбійницькі зграї, які з являються в краї, «ни что иное,

как начало зарождающейся в искушенных умах гайдамаччины»63.
М.В. Юзефович пропонував урядові вжити радикальних заходів, які б

могли викоренити причини подібних дій. Зупиняючись на історії Південно-
Західного відділу Російського географічного товариства, він підкреслював,
що завдяки П. Чубинському склад товариства став яскраво

українофільським; це спричинилося до дальшого розвитку українського руху, який

виявився в таких конкретних формах: 1) відкрито нову книгарню під фірмою
М.М. Левченка та Л.В. Ільницького, де продається література українською

мовою; 2) перекладено твори М. Гоголя та інших російських письменників
українською мовою; 3) в одній з київських друкарень влаштовано технічні

засоби для українського друку. Прояви українофільського руху М.В.

Юзефович вбачав також у проведенні Південно-Західним відділом перепису
населення у 1874 р. з тенденційною метою збільшити «цифру
малороссийского элемента за счет цифры других русских племен». Автор записки

наголошував на необхідності ліквідації Південно-Західного відділу, підкреслюючи,
що поки Драгоманов і Чубинський будуть тут, «никакие меры не остановят

движения, которое возникло по их инициативе»
64

За наказом царя у 1875 р. у Петербурзі було створено спеціальну
комісію на чолі з міністром народної освіти і обер-прокурором Синоду графом
Д.А. Толстим, яка мала виробити ефективні заходи щодо боротьби проти

українства. До складу комісії ввійшли міністр внутрішніх справ генерал-
ад ютант О.Є. Тимашев, шеф жандармів генерал-ад ютант О.Л. Потапов та

автор «доповідної записки» М.В. Юзефович. Наслідком діїїльності комісії

стало підписання 18 травня 1876 р. Олександром II так званого Емського

акту, яким було проголошено:
«1. Не допускать ввоза в пределы империи, без особого на то

разрешения Главного управления по делам печати, каких бы то ни было книг

и брошюр, издаваемых за границей на малорусском наречии.
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2. Печатание и издание в империи оригинальных произведений и

переводов на том же наречии воспретить, за исключением лишь: а)
исторических документов и памятников и б) произведений изящной
словесности; но с тем, чтобы при печатании исторических памятников,

безусловно, удерживалось правописание подлинников; в произведениях же

изящной словесности не было допускаемо никаких отступлений от

общепринятого русского правописания, и чтобы разрешение на печатание

произведений изящной словесности давалось не иначе, как по

рассмотрении рукописей в Главном управлении по делам печати.

3. Воспретить также различные сценические представления и чтения

на малороссийском наречии, а равно и печатание на нем текстов к

музыкальным нотам»65.
Акт 1876 р. був послідовним розвитком попередніх засад урядової

політики, яка вбачала в українському національному русі «польсько-

австрійську інтригу», спрямовану на відокремлення України від Російської

імперії. В українській історії Емський акт оцінюється як «найганебніший

винахід царської обрусительної політики супроти українства»66.
Внаслідок реакційних дій царського уряду було ліквідовано Південно-

Західний відділ Російського географічного товариства, закрито газету
«Киевский телеграф». М. Драгоманов у 1875 р. був звільнений з

університету і був змушений наступного року виїхати за кордон. Дещо пізніше

до нього приєдналися М. Зібер, Ф. Вовк, С. Подолинський; а такі відомі

українські діячі, як П. Чубинський, Ф. Міщенко, П. Житецький, Н. Ту-
масов, Ю. Цвітковський були змушені виїхати за межі України. Ці
репресивні заходи царату завдали тяжкого удару національній справі, проте,

оцінюючи політичну реакцію 70-х рр. XIX ст., І. Франко підкреслював,
що вона не могла завадити повільному формуванню нового українства, бо

саме в тих роках «йшла дуже жива і плідна праця коло самих фундаментів
нового українського руху, який мусив вирости з часом»67.
У цих складних умовах Громада виявила себе життєздатною й не

припинила діяльності, продовжуючи брати участь у суспільно-політичному
житті тогочасної Російської імперії. Саме з ініціативи Громади
наприкінці 70-х рр. розпочалися переговори про спільні дії заради
досягнення політичних реформ між земцями, з одного боку, і революціонера-
ми-народовольцями, з іншого. Члени Громади (В. Беренштам, П.
Житецький, В. Антонович, Ю. Цвітковський та ін.) взяли також активну

участь у кількох земсько-конституційних нарадах і з їздах, зокрема у
Києві (кінець 1878 р.), Москві (1879 р.) та ін., на яких вони як делегати

від українофілів «отстаивали право национального самоопределения

украинского народа».68 У 1879 р. громадівці взяли участь у передвиборчій
боротьбі за місця гласних у Київській міській думі. Один із членів

Старої громади В. Беренштам виголосив цілу низку промов на

офіційних та неофіційних зборах, агітуючи за «новую демократическую

программу городского самоуправления». Політичне об єднання, яке

представляв В. Беренштам, здобуло перемогу на виборах, і його було обрано
гласним Думи. Проте виступи В. Беренштама призвели до встановлення

за ним поліцейського нагляду та фактичного заслання до Пскова69.
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Запровадження в дію Емського акту 1876 р. фактично унеможливило
легальну видавничу діяльність Громади у межах Російської імперії.
Об єктивна ситуація вимагала створення українського закордонного осередку та

видання безцензурного періодичного органу. Питання про необхідність

заснування за кордоном власного часопису, що не підлягав би російській
цензурі, громадівці обговорювали ще у 1874 р. Того ж року було створено
комітет (як його пізніше називав у листах М. Драгоманов «славний

комітет дванадцяти на Подолі»), якому було доручено виробити програму

видавництва. На цю справу пожертвував значні кошти (12 тис. крб.) зі

свого спадку Я.М. Шульгін. Редагування закордонного видання Громада

доручила М.П. Драгоманову, ухваливши виплачувати йому 1600 крб.

щорічно70. Разом з тим Громада взяла на себе зобов язання регулярно
надсилати за кордон для публікації наукові та публіцистичні матеріали.

На думку В. Антоновича, проектований орган мав видаватися у Львові,
а коли б це було неможливо, то у Відні чи Женеві. Що ж до загального

напрямку часопису, то серед громадівців не існувало одностайної думки.
Одна група, на чолі якої стояв М. Драгоманов, пропонувала, щоб журнал

пропагував соціалістичні ідеали та орієнтував українське громадянство на

активну боротьбу з царатом. Інша ж, речником якої був В. Антонович,
вважала, що закордонний орган має бути присвячений виключно

українським проблемам, ознайомленню європейської спільноти зі станом та

завданнями українського національного руху. Таким чином, від самого

початку громадівцям бракувало єдності поглядів на основні завдання та

напрямки діяльності закордонного представництва Громади, що з часом

призвело до непорозумінь, а потім і до розриву між М. Драгомановим та

Київською громадою.
Виїхавши за кордон, М. Драгоманов оселився у Відні, де у 1876 р.

видав брошуру «По вопросу о малорусской литературе». Того ж року, після

переїзду до Женеви, М. Драгоманов розпочав підготовку до видання

збірників «Громада» (всього у 1878 1882 рр. вийшло 5 випусків
неперіодичного видання та 2 книжки журнального типу). Значну допомогу

у виданні журналу надавали С. Подолинський, М. Павлик та Л.

Драгоманова. В «Автобіографії» М. Драгоманов наводив план літературно-
політичної роботи, яким він керувався в часі перебування в еміграції:
«І) Перш за все дати якомога більш матеріалу для пізнання України й її

народу, культурних його закладів та стремлінь до волі і рівності; 2) як

цим матеріялом, так і викладанням західноєвропейських ліберальних та

соціально-демократичних ідей, спричинитись до організації по

українських землях в Росії й Австрії політичних гуртків, котрі б узялись за

культурне, політичне й соціяльне визволення народу»71.
Виїзд Драгоманова за кордон поставив перед Київською громадою нові

завдання: треба було матеріально допомагати Драгоманову, збирати
кошти та шукати шляхи для передачі їх до Женеви. Київська громада
переслала Драгоманову на часопис та друкарню у 1876 р. 1500 крб., у 1877 та

1878 рр. по 3000 крб.72 У збиранні грошей брали участь С.

Подолинський, П. Чубинський, Ф. Вовк, В. Беренштам та інші громадівці,
допомагав М. Драгоманову і відомий український меценат В.Ф. Симиренко. Гро¬
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мада подбала також про організацію перевезення та розповсюдження
женевських видань: зокрема, О. Ткаченку було доручено зустрічати їх на

кордоні, а Я. Шульгін мав супроводжувати цінний вантаж у подальшій
подорожі до Києва, де було підготовлено кілька помешкань для

переховування закордонної літератури.
Проте поява першого випуску «Громади», публікації якої були

перейняті соціалістичними та антимонархічними ідеями й не відповідали
поглядам і настроям більшості Київської громади, викликала серед

громадівців «велике збентеження й незадоволення»73. У свою чергу і

М. Драгоманов мав серйозні підстави бути незадоволеним Громадою
через нерегулярність надсилання нею коштів для видання журналу та

майже цілковиту відсутність обіцяного літературного матеріалу. Певне
порозуміння між М. Драгомановим і В. Антоновичем було досягнуто у 1880 р.

у Женеві, де останній перебував у науковому відрядженні. Під час їх

зустрічі було обговорено видавничу діяльність М. Драгоманова,
затверджено план подальшої праці, урегульовано проблеми матеріального
характеру, проте «більшість питань політичного характеру, що були
головною причиною їх розходжень, все ж таки зостались нерозв язаними»74.
Тим часом у Києві очікували політичних змін, пов язуючи їх з

діяльністю комісії сенатора О.О. Половцова. Ці сподівання, здавалося,
були небезпідставними: за зловживання було усунуто з посади генерал-

губернатора М.І. Черткова, що певного мірою послабило тиск на

«українофілів»; В. Антоновича було обрано деканом історико-філологічного

факультету Університету св. Володимира. Суспільство, зрештою,
очікувало і масштабніших змін, передовсім прийняття конституції. О.
Половцов дозволив здійснити урочисту панахиду по Тарасу Шевченкові у

Софійському соборі і взагалі виявив зацікавлення українською справою.
Українські кола намагалися переконати О. Половцова у нагальній

потребі офіційного задоволення національних і демократичних вимог, про
що останній погодився подати відповідну інформацію до урядових кіл.

З ініціативи Київської громади В. Антонович почав складати ґрунтовну

записку з метою пояснити походження течії «українофільства»,
спростувати вигадки та напади на українофілів і з ясувати фактичний грунт

українства75. Зокрема, у ній знаходимо визначення «українофілів»:
«Под словом украинофилы мы понимаем тех уроженцев

Южнорусского края, которые настолько знакомы со своей родиной, что успели

констатировать отличительные черты ее народонаселения; настолько

развиты, что изложить могут и литературно свои убеждения; настолько любят

свою родину и желают ее развития и преуспеяния, что считали бы делом

греховным умалчивать о ее особенностях и вытекающих из этих

особенностей нуждах и потребностях; настолько не исключительно поглощены

заботой о личной карьере и благосостоянии, что, по мере возможности в

законных рамках, готовы отстаивать свои убеждения, несмотря на

предубеждения, которые обыкновенно встречают их мнения, и на последствия

этих предубеждений»76. На жаль, ця праця залишилася незавершеною.

1 березня 1881 р. був убитий Олександр II, й усі надії на конституційні
реформи у Російській імперії зникли. Розпочалася нова хвиля жорстоко¬
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го терору, більшість народницьких гуртків було розгромлено, активних

революціонерів чекали арешти, ув язнення, заслання на каторгу.

За таких умов більшість членів Київської громади вирішила
відмовитися від будь-якої політичної діяльності, яка призводила б до

конфронтації з владою, і зосередити зусилля на формуванні в суспільстві
національної свідомості за допомогою культурно-освітньої та наукової
роботи. Це ще більше посилило суперечності, що існували між
Громадою та М. Драгомановим. У цьому відношенні значний науковий

інтерес становить листування М. Драгоманова з громадівцями, в якому

розкриваються концептуальні підходи культурницького та «революційного»
угруповань Київської громади до проблем та перспектив національного

суспільно-політичного руху. М. Драгоманов цілковито не сприйняв
заяву Громади про «безкорисність» політичних закордонних видань,
наголосивши на конечній необхідності для українства у тогочасній ситуації
заявити про себе ясно і голосно, бо в іншому випадку «ніхто не піде за

ним, коли настане ранок». М. Драгоманов переконував громадівців, що

необхідно «поставити український рух на грунт європейський ідейно
й географічно, і що тільки на цьому грунті українська справа може

вигоріти взагалі й почасти пережити теперішню реакцію»77.
Проте Громада не прийняла жоден із закидів М. Драгоманова на свою

адресу, визнавши, що його політичні публікації в європейській пресі «до

практичного, реального діла не вели» та були передчасними. Своїм

основним завданням громадівці вважали планомірну й непомітну роботу на

користь Україні, а від своїх прихильників вимагали, «щоб чоловік мав на

собі таке моральне обличчя, котре не носило-б на собі і тіні морального

мінуса, а до того щоб від нього не оддавало російським урядом та

поліцейщиною». Вони були переконані у тому, що «народне діло тоді

тільки стане твердим, коли за його буде багато людей, коли ми будемо
почувати, що це діло існує, як діло українське взагалі», і стверджували:
«[...]ми будемо чисті душею, бо поруч з собою побачимо не ворогів
загального українського діла, а тих, що стоять за його, хоч може вони й не всі

підпишуться під нашою соціально-політично-культурною програмою»78.
У 1885 р. відбувся остаточний розрив В. Антоновича з М. Драгомановим

через принципові розходження у визначенні концепції майбутнього устрою

України (Антонович виступав за південно-західнослов янський федералізм,
Драгоманов проти), в оцінці боротьби галицьких народників із
москвофілами (Антонович її підтримував, Драгоманов вважав зайвою), молодо-

громадівських гуртків «політиків» (Антонович ставився до них негативно,

Драгоманов позитивно), значення російської літератури для української
інтелігенції (аналогічно)79. І хоча деякі громадівці (зокрема, М. Лисенко)
продовжували підтримувати М. Драгоманова, більшість членів Старої
громади залишалися прибічниками В. Антоновича. Одним із виразників ідей
поміркованого крила Старої громади був відомий учений-правознавець,
професор Київського університету О.Ф. Кістяківський80. «Я настаиваю,
писав він у щоденнику 2 березня 1884 р., чтобы украинофильству дано

было направление исключительно практическое, местное, чуждое драгома-

новских увлечений. Следует все силы направить к тому, чтобы народное



КИЇВСЬКА СТАРА ГРОМАДА У СУСПІЛЬНОМУ ТА НАУКОВОМУЖИТТІ УКРАЇНИ 71

самопознание проникло во все слои, во все

классы обществаДрагоманов мечтал со¬

здать социалистическое, радикальное украи¬

нофильство. Я же думаю о создании украино-

фильства как национального сознания. Укра-
инофилом должен быть каждый житель Мало¬

россии. Землевладелец и домовладелец, фаб¬
рикант и ремесленник, купец и кабатчик, свя¬

щенник и ученый, педагог и народный учи¬

тель, арендатор и поселянин все и каждый
должен быть сознательным украинофилом.
Украинофильство должно быть практическим.

Каждый, работая в своей сфере, на своем по¬

прище, на котором его поставила судьба, дол¬

жен быть националистом. Это так называемая

малая политика, в отличие от большой драго-
Ф Г- Лебединцев

мановской политики»81.
Водночас у Києві в 1883 1886 роках виникають українські гуртки дра-

гоманівського напряму; серед них гурток українських народниць Олени

Доброграєвої, що складався із студенток Вищих жіночих курсів (П.
Пашкевич, О. Максимович, сестри Волкови, С. Богданович, Т. Сапежко, Не-

гоївська, Стрижевська). Гурток Доброграєвої студіював праці М.

Драгоманова, поширював женевські, а згодом галицькі його видання. Із членів

Старої громади найтісніші стосунки з цим гуртком мав проф. В.
Антонович, який викладав історію на Вищих жіночих курсах. Окрім офіційного
курсу, В. Антонович читав для «доброграївського» гуртка ще й приватні
курси: географії та етнографії України, а також історії Ірландії. Ці лекції
відбувалися у члена Старої громади лікаря Ф. Панченка на Маріїнсько-
Благовіщенській вулиці або в адвоката П. Дашкевича на Володимирській
вулиці. У цей час було засновано ще один гурток драгоманівців, до якого

належали К. Арабажин, А. Маршинський, М. Лаппо-Данилевський, А. Си-

нявський, Євген і Олександр Дегени та Б. Кістяківський; його найчастіше

називали «арабажинським» або «дегенським». Цей гурток знаходився у

тісних стосунках з М. Ковалевським і мав безпосередні контакти з М.

Драгомановим та галицькими діячами через Б. Кістяківського82.

Стара громада у цей час остаточно перетворилася на напівконспіра-
тивну організацію з обмеженою кількістю членів. Як писав у спогадах

Є. Чикаленко, «до 1876 року вона мала по Україні до сотні своїх членів,
а після закону Юзефовича 1876 року оголосила себе зліквідованою, а тим

часом зосталася існувати у великій таємниці, навіть між українцями»83.
Характеризуючи цю добу в історії українського руху, С. Русова
зазначала, що «політична праця на той час була майже неможлива, бо уряд
всякій навіть культурній праці ставив найбільші перешкоди, так що

молоді партії всі перейшли до терору[...] В університетах був скрізь
неспокій, і наша українська праця майже цілком заховалася або в інтимні

гуртки, або в Галичину. Саме ім я Драгоманова боялися голосно

вимовляти, бо воно було зв язане з політичним напрямком діяльності, а т. зв.

Стара громада від якого-будь політичного напрямку зреклася і виявила
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В.М. Доманицький

свою діяльність лише в словарі та пізніше в виданні

справді дуже цінного журналу «Киевская Старина»,
та й то цей журнал деякі українці передплачували
на чуже ім я»84.

Однак і після розриву з М. Драгомановим
ситуація у Старій громаді не залишалася стабільною.

Певні непорозуміння серед її членів були викликані

різним ставленням до політичних процесів, що

відбувалися в той час у Галичині. На

західноукраїнських землях на рубежі 1870 1880-х років наро-
довський рух, що стояв на грунті національного
самоутвердження та визнання національної єдності

українців Галичини та Наддніпрянщини, почав

відтісняти на другий план москвофільство. У 1885 р. народовці заснували
свій політичний орган Нову раду, яка оголосила себе спадкоємницею

національної програми Головної Руської Ради 1848 р. і послідовно
домагалася автономії для українських територій у межах Австро-Угорщини.
Проте із розширенням народовського руху у ньому почали брати гору

консервативні елементи. Під впливом М. Драгоманова, який виступав за

радикалізацію й політизацію національного руху, у Галичині сформувалася
нова радикальна течія на чолі з І. Франком, М. Павликом, О. Терлецьким.

Київська громада розділилася у своєму ставленні до галицьких справ.
Частина громадівців симпатизувала радикальному рухові та допомагала

йому морально і матеріально (зокрема, М. Ковалевський організував збір
коштів для його підтримки у Галичині). В. Антонович та О. Кониський

виступили на підтримку народовців. У липні 1885 р. Антонович відвідав

Львів, де за дорученням Київської громади мав нараду з галицькими

діячами в справі видання спеціального додатку до часопису

«Батьківщина», присвяченого ситуації в Наддніпрянській Україні85. У серпні 1885 р.
один із лідерів народовців О. Барвінський приїхав до Києва з метою

налагодження тісних стосунків з громадськими і культурними діячами

Наддніпрянщини.
Згодом В. Антонович і О. Кониський підтримали ідею народовців про

примирення галицьких українців з поляками задля спільних дій в

австрійському парламенті, яка отримала назву «нової ери». На цьому

грунті стався розрив із Старою громадою В. Антоновича, О.
Кониського, В. Вовка-Карачевського, які наприкінці 1880-х рр. вийшли з її

складу. М. Василенко стверджував, що напруження стосунків В. Антоновича
з Громадою виникло саме через «галицьку угоду» з поляками, в якій він

був звинувачений за «самовладність вчинків»86. Проте розрив В.
Антоновича зі Старою громадою не був остаточним, бо напочатку 1890-х років
він знов повернувся до її складу.
У 1880 1890-х рр. Стара громада сконцентрувала свої зусилля на

легальній, а саме науковій діяльності. У 1882 р. в Києві за безпосередньою
участю її членів (зокрема, В. Антоновича, П. Житецького, О. Левицького)
було засновано науковий журнал «Киевская старина», присвячений
проблемам української історії, етнографії та літератури. Першим редактором та

видавцем часопису став Ф.Г. Лебединцев церковний і громадський діяч,
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Редакція і співробітники «Киевской Старины».
Зліва сидять: П.І. Житецький, О.М. Лазаревський, В.В. Тарновський, М.К. Чалий,
М.В. Шугуров, В.Б. Антонович, К.П. Михальчук, А.В. Стороженко, В.І.Щербина.
Стоять: Є.О. Кивлицький, М.П. Василенко, В.П. Науменко, А.І. Дудка-Степович,

Н.В. Молчановський, О.І. Левицький, М.В. Стороженко, В.О. М якотин.

(Фото з 1898 року}

який входив до складу Київської громади у 1861 1862 рр.87 У 1882

1887 рр. редакції на чолі з Ф. Лебединцевим вдалося згуртувати навколо

«Киевской старины» провідні наукові сили (В. Антонович, О. Лазаревський,
М. Костомаров, М. Петров, О. Кістяківський та ін.), зацікавлені у розвитку
і популяризації українознавчих студій. Додержання редакцією поміркованих
поглядів на вирішення українського питання цілком об єктивно випливало

передовсім з умов суспільно-політичного життя Російської імперії, коли

лише підозра у співчутті «українофільським» ідеям кваліфікувалася як злочин,

як прояв «сепаратизму». Саме ці умови і визначили «культурницький»
характер діяльності української інтелігенції.

Значне посилення впливу Старої громади на ідейні позиції «Киевской

старины» відбулося у 1888 р., коли редактором часопису став її діяч

О.С. Лашкевич заможний землевласник із Стародубщини, випускник

історико-філологічного факультету Київського університету88. В.
Антонович, підтримуючи кандидатуру О. Лашкевича, повідомляв Д. Баталія 7
грудня 1887 р.: «Редактором «Киевской старины» буде людина освічена, щира і

бажаюча вести справу колективно. Безперечно журнал буде мати шанси при

ньому кращого процвітання»89. У період редагування О. Лашкевича (1888
1889) редакція хоч і складалася в переважній більшості із членів Старої
громади (О. Лашкевич, П. Житецький, М. Шугуров, В. Науменко, Ф.
Міщенко, І. Лучицький), проте залишалася від неї матеріально незалежною. Вза¬
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галі у О. Лашкевича було бажання об єднати навколо журналу на грунті
українознавства якомога ширші кола науковців та діячів культури. Активно

співробітничали у журналі не тільки старогромадівці, але й «незалежні»

представники академічної науки: О. Лазаревський, М.
Владимирський-Буданов, М. Петров, І. Малишевський, П. Голубовський, І. Линниченко та ін.

Після смерті О. Лашкевича у 1889 р. Стара громада вирішила взяти на

себе весь тягар фінансового забезпечення журналу. На початку січня

1890 р. громадівці порушили клопотання про передання ліцензії на

видання «Киевской старины» К.М. Гамалії лікарю, голові міської

санітарної комісії, поміщику середнього достатку, який був одним з

активних діячів Старої громади. Майбутня доля журналу великою мірою
залежала від позиції київського цензора Б.М. Юзефовича, тому П.
Житецький пропонував Є. Кивлицькому, який вів безпосередні переговори з

цензором, наполягати на виключно науковому характері журналу та

уникати в розмові самого слова «українофільство»90.
Врешті-решт 2 березня 1890 р. К. Гамалію було офіційно затверджено

видавцем журналу «Киевская старина»91, але він, на відміну від своїх
попередників, був таким лише формально і майже не втручався у видавничі
справи. Стара громада викупила у спадкоємців Лашкевича право на

видання журналу за 3300 крб 92 Редакторські обов язки перебрав на себе член

Старої громади Є.О. Кивлицький. Відмова Є. Кивлицького від

редакторського утримання та колективна безоплатна праця редакційного комітету
перетворили журнал на цілком «громадське підприємство».

Редакційний комітет за часів Кивлицького (1890 перша половина

1893 рр.) збирався нерегулярно, але досить часто, найчастіше у

будинку О. Лазаревського, який здійснював у цей час наукове керівництво
часописом. Це були ділові наради, на яких обговорювалася платформа
журналу, його зміст, відбувалися тривалі дискусії з різних історичних проблем,
здійснювався добір та затвердження матеріалів до друку. Найбільший

вплив у комітеті мали О. Лазаревський, П. Житецький, О. Левицький.
Постійно відвідували наради та брали участь у дискусіях В. Науменко,
М. Шугуров, Н. Молчановський, М. Василенко, Я. Шульгін, В.
Щербина, Є. Трегубов. Іноді редакція збиралася у відомого землевласника,

колекціонера та мецената В.В. Тарновського.
У 1893 р. розпочався новий етап в історії «Киевской старины»,

пов язаний з редакторською діяльністю В.П. Науменка відомого
громадського і культурного діяча93. Те, що Володимир Науменко у 1893 р.
очолив видання «Киевской старины», було цілком закономірним: він

уже кілька років був одним з найактивніших співробітників журналу,

брав безпосередню участь у підготовці до друку та редагуванні його

матеріалів. У 90-х роках Науменко був одним з провідних діячів Старої
громади, і хоча, за свідченням Є. Чикаленка, «по статуту обраного голови в

Громаді не було, а головував господар хати, в якій по черзі збиралися,
але фактичним головою її, керівником був тоді Володимир Павлович
Науменко»94. Отже, діяльність Науменка на посту редактора «Киевской

старины» (1893 1906) стала логічним продовженням його попередньої
праці на терені науки й громадського руху.
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Період редагування В. Науменка позначився суттєвими змінами в

загальному напрямку та змісті часопису. Якщо у 80-ті роки «Киевская

старина» мала науковий, аполітичний характер, то з другої половини 90-х років
вона набула рис українофільського органу, на сторінках якого

розгорнулася боротьба за українське слово та вільний розвиток національної

літератури. За словами В. Данилова, в умовах відсутності національної преси в

Україні В. Науменко дивився на «Киевскую старину» як «на знамя

живучести украинских национальных интересов»95. У фінансовому плані журнал

усе більше підлягав Громаді, яка вважала його видання «патріотичною
справою»96; майже половина членів Старої громади становила редакційний
комітет «Киевской старины». Більшість видатків часопису покривалася з

каси Громади із обов язкових щомісячних внесків її членів; істотне

значення мали також пожертви. За згадками і записами В. Науменка,
постійним жертводавцем був відомий власник цукроварень В.Ф. Симирен-

ко, який щорічно перераховував 1000 крб. на видатки «Киевской

старины»97. Внески на покриття дефіциту робили також члени Громади В.

Науменко, В. Рубінштейн, П. Косач, К. Гамалія, В. Беренштам.
Незважаючи на те, що в умовах жорстокої русифікаційної політики

журнал мав виходити російською мовою, національні симпатії й переконання
його авторів були очевидні. Уникаючи політичних чи націоналістичних

гасел, вони висловлювали свої погляди мовою науки, доводячи історичними
фактами закономірність існування і розвитку української нації з

самобутньою культурою і традиціями. За часів редагування В. Науменка «Киевская
старина» своєю програмою та змістом повністю відповідала ідеологічним

імперативам Старої громади й остаточно перетворилася на її літературно-
науковий орган. Характерною особливістю публікацій часопису була їх

українофільська спрямованість. М. Сумцов слушно стверджував: «Киевская

старина» и должна быть украинофильской. Кто же будет писать про

Украину, не любя ее?»98

Оцінюючи значення «Киевской старины» в історії України, Д.
Дорошенко зазначав, що цьому журналу «было суждено в течение его 25-лет-

него существования сделаться настоящим историко-филологическим
факультетом украиноведения. При всех строгостях провинциальной
цензуры, запрещавшей сотрудничество в журнале заграничным украинским

ученым, исключавшей целыми страницами исторические и

этнографические материалы, при скудости средств «Киевская старина»
сгруппировала старых сотрудников Юго-Западного отдела и новых деятелей
украинской науки и дала для изучения Украины столько ценного и

разнообразного материала, что теперь работа в какой бы то ни было отрасли

украиноведения совершенно немыслима без знакомства с книжками

«Киевской Старины»99. Отже, не буде перебільшенням сказати, що цей журнал
як громадська й наукова трибуна протягом чверті століття сприяв

активізації боротьби української інтелігенції за національне відродження.
У 1890-х рр. громадівці продовжували активну наукову та

культурницьку діяльність, обгрунтовуючи своїми науковими пошуками національну
самобутність українського народу. Помітним явищем у житті Громади
стало укладання В. Науменком «Памятной записки», яку у грудні 1896 р.
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було надіслано київському, волинському і подільському
генерал-губернатору О.П. Ігнатьєву, міністру зовнішніх справ І.Л. Горемикіну та

начальнику Головного управління у справах друку М.П. Соловйову. У

«Памятной записке» було обґрунтовано вимогу легалізації українського слова як

прояву національної самосвідомості, яка б задовольняла «украинофиль-
ские элементы общества и одновременно не входила в противоречие с

существующим строем»100. Фактично у ній віддзеркалювалася політична

платформа Старої громади, яка, за висловом М. Грушевського, не

виходила за межі «культурництва»101. Але, на нашу думку, в умовах

тогочасної дійсності культурно-просвітницька діяльність була дуже важливим

напрямком громадського руху, який стимулював процес національного
самопізнання і справив значний вплив на формування національної
свідомості. Результатом активних дій В. Науменка стало отримання у 1897 р.
дозволу на публікацію в «Киевской старине» художніх творів українською
мовою та заснування української друкарні; а ще через два роки на вулиці
Безаківській Громадою було відкрито ще один український осередок

книгарню «Киевской старины».
Хоча у цей час Громада була малочисельною організацією (на зламі

століть нараховувала лише 20 25 членів)102, вона поширювала свій вплив

на інші громадські організації. Громадівці брали активну участь у роботі
Київського товариства грамотності, яке у 1897 р. очолив В. Науменко.
Зрозуміло, що українофільська діяльність членів Громади продовжувала
непокоїти царську «охранку». Більшість членів Старої громади перебувала під
таємним наглядом поліції, про що свідчать жандармські документи з

фондів ЦДІА України у м. Києві103. Серед них привертає увагу донесення

одного з жандармських агентів від 2 липня 1900 р., в якому Старій громаді
відведено провідне місце в українофільському русі104. Про наявність

постійного поліцейського стеження за громадівцями йдеться також у

спогадах Г. Берло, яка мешкала тоді на Тарасівській вулиці № 12. «На тій самій

вулиці ліворуч, згадувала вона, жив недалеко від мене В.М. Дома-

ницький, тоді вже тяжко хворий, трохи далі М.М. Требінська, а ще

далі майже на розі Тарасівської і Маріїнсько-Благовіщенської Жи-

тецькі, далі на Мар.-Благовіщенській ліворуч Шульгіни, а праворуч

Грінченки й Чикаленки. Потім у тому ж будинку, де я квартирувала, поруч

із моїм житлом, оселився О.І. Лотоцький, з молодою жінкою. Звичайно, за

всіма була «слежка». Коли було виходиш, щоб їхати в гімназію, біля нас

стоїть візник (як тепер пам ятаю його сіру коняку й сите обличчя), і коли

я кличу його, завжди відповідає: «занят». А навпроти, біля будинку

професора Тритшеля, завжди стояли без жодного очевидного діла якісь суб єкти.
Але це не заважало працювати. Вони робили своє, а ми своє»105.

За свідченням І. Житецького, у цей період засідання Старої громади
напівтаємно «одбувалися чергово по приватних помешканнях громадян

одно чи два на місяць увечері суботами. Було щороку й два особливих
засідання: одне урочисте наприкінці лютого в Шевченкові дні, коли

подавалося звідомлення за літературно-наукову працю громадянства і

висловлювалися промови на теми ідейно-громадського характеру; друге ділове
відбувалося найчастіше у власному будинкові скарбника (тодішнього) Ста¬
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рої громади Ізмаїла Орестовича Новицького». На ще одне урочисте
засідання члени Громади збиралися «за звичаєм увечері напередодні нового року

31 грудня. Тоді окремі відповідальні члени Громади подавали грошові зві-

домлення, виявлялися витрати, зводилися підсумки прибуткам; скарбник
давав відомості за внески членів, і Громада, перевіривши їх, ухвалювала
рахунки попереднього року і намічала «бюджет» прийдешнього»106.

Слід відзначити, що упродовж усього часу існування організації її
члени регулярно сплачували добровільні внески до каси Громади «по

принципу самообложения в виде процентного отчисления с

получаемого жалования»107. Завдяки цьому Громада мала можливість фінансувати
культурно-освітні заходи, здійснювати друк книжок (у т. ч. «метеликів»

для народу), влаштовувати урочисті святкування Шевченкових роковин
та доглядати за могилою Кобзаря.
Ще однією важливою справою Старої громади в цьому часі було

завершення підготовки українсько-російського словника, над яким працювали

кілька поколінь громадівців. На кінець XIX ст. вже важко було назвати

когось з відомих українських діячів, котрі не зробили б внеску у
формування картотеки словника: П. Житецький, В. Білозерський, Ганна Барвінок,
В. Антонович, М. Драгоманов, П. Єфименко, М. Лисенко, П.

Чубинський, О. Русов, О. Кониський, І. Нечуй-Левицький, М. Старицький,
А. Свидницький та багато інших. Як писав у щоденнику О. Кістяківський,

«словарь гуртовая работа[...] Каждую неделю два раза, по средам и

субботам, собирались у кого-нибудь по очереди словарники, люди, знающие

язык и интересующиеся делом. Собрания эти были неизменно регуляр-

ны[...] Словарь постоянно поддерживал связь: никакие обстоятельства,
никакая погода не могли остановить собрания, технически

называвшегося словарем. Если иной был болен, если другой был занят, если третьему
мешали семейные обстоятельства, если четвертый отсутствовал из города,

то все же приходил на собрание кто мог. Иногда собрание состояло из

10 15, в другой раз из четырех-пяти, а все таки составлялось. Так

выполнен был словарь»108. Копітка праця тривала багато років; із членів

Громади «фахових філологів і признаних знавців мови» склалася словар-

на комісія, яка перевіряла зібраний матеріал та систематизувала його109.

За початкову редакцію словника у різний час бралися В. Науменко та

Є. Тимченко; на 1900 р. чорнову роботу над матеріалом словника було
закінчено. Оголошення Російською Академією наук конкурсу на кращий
український словник (з преміальним фондом М. Костомарова у 4000 крб.)
спонукало громадівців пришвидшити роботу над остаточним

редагуванням словника. За пропозицією О. Русова це було доручено членові

чернігівської громади Борисові Грінченку. Під час переговорів з останнім

постало питання про авторство майбутнього словника. Оскільки В.

Науменко зредагував перші літери словника, словарна комісія у складі В.

Беренштама, Є. Трегубова і Є. Чикаленка наполягала на тому, щоб поряд з

іменем Б. Грінченка стояло й ім я В. Науменка. Грінченко, який

спочатку категорично заперечував, під тиском Старої громади змушений був
поступитися. Коли ж на зібранні Громади В. Науменко довідався про

подробиці переговорів, то рішуче відмовився від авторства, ставлячи на перше
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місце справу, а не свою особу110. Переїхавши до

Києва влітку 1902 р., Б. Грінченко поринув у

роботу над словником, який відповідно до умови,

укладеної між ним і редакцією «Киевской
старины», мав бути закінчений до 1 листопада 1904 р.

«Словарь української мови», доповнений і

зредагований Б. Грінченком, у 1906 р. за ухвалою
Російської Академії наук був відзначений другою

премією М. Костомарова та дістав високі оцінки
вітчизняних і зарубіжних фахівців111.

Друга половина 90-х рр. XIX ст. характеризу-

б п г інч н
валася подальшим зростанням і радикалізацією

.д. рінченко
молодіжного національно-політичного руху, що

мав виразне соціалістичне забарвлення. Як уже зазначалося, у цей період
пожвавлюється і громадська діяльність поміркованих представників

української інтелігенції старшого покоління. У 1897 р. за ініціативою В.

Антоновича і О. Кониського у Києві було скликано з їзд представників
українських громад більше ніж із 20 різних міст, на якому було створено

Загальну українську безпартійну демократичну організацію (ЗУБДО).
Метою діяльності цього об єднання української інтелігенції мала стати

широка громадська культурно-просвітницька діяльність, зміцнення та

піднесення українського національного руху. Спроба ЗУБДО об єднати всі

свідомі українські елементи під своїм керівництвом викликала стриману

реакцію з боку Громади, більшість членів якої не вважала за потрібне
визнавати її ідейне керівництво. Разом з тим деякі старогромадівці увійшли
до складу ЗУБДО (М. Лисенко, Є. Чикаленко та ін.), підпорядкувавши
себе її виборним органам та сплачуючи членські внески. Після змін у

статуті ЗУБДО, внаслідок яких вона перетворилася на федерацію окремих

громад, Стара громада, щоб не втрачати впливу на український рух, у
1901 р. ухвалила постанову про вступ до організації. В. Науменка та В. Бе-

ренштама було обрано до складу Ради ЗУБДО. У 1904 р. Об єднання

перетворилося на Ліберальну партію (Українську радикально-демократичну

партію), яка представляла інтереси поміркованих та ліберальних еле¬

ментів українського суспільства.
У часи першої російської революції українство здобуло право на

власне друковане слово, громадсько-культурні об єднання та організації, у
багатьох містах виникли «Просвіти» та українські культурні клуби, було
засновано близько 20 українських часописів. Старогромадівці брали
активну участь у цих процесах, обстоюючи українську національну ідею, що

все глибше пускала коріння у свідомості народу. Проте, як слушно

наголошувала Н. Полонська-Василенко, «дослідники блискучого розквіту
української культури по першій революції в Росії 1905 р., коли в Україні
уможливлено друк українською мовою, здебільшого не ураховують того

підготовчого періоду, що охоплював переважно останні 30 років перед
цією революцією[...] Та підготовча робота провадилася сотнями тих

українських патріотів, кого прийнято з деяким презирством називати

«українофілами», «культурниками», «просвітянами», не уявляючи собі, що в

умовах 1880-х чи 1890-х років треба було мати більше громадянської муж-
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ности, щоб російською мовою провадити ук¬

раїнське освідомлення, ніж 1917 року вимагати

самостійної і незалежної української держави.
Бо за це освідомлення, дарма, що російською
мовою, люди втрачали посади, а то й опиняли¬

ся на далекій півночі»112.
Після поразки революції 1905 1907 рр. у

середовищі української інтелігенції відбулося
ідейне розшарування, переоцінка цінностей та

пріоритетів, пошук нових форм громадсько-
політичної та культурної діяльності. Ідеологічні
настанови Старої громади здавалися ради-
калЬНІШІЙ частині Інтелігенції на ЧОЛІ З М. Гру- К.П. Михальчук

шевським застарілими і невідповідними
вимогам часу. Останні пов язували подальший розвиток науки в Україні зі

створенням нового осередку Українського наукового товариства в

Києві, прообразу майбутньої Академії наук, серед фундаторів якого були
і старогромадівці (В. Науменко, М. Лисенко, П. Житецький, О. Русов,
Ф. Вовк, В. Щербина, І. Лучицький, Я. Шульгін). Друкованим органом
УНТ стали «Записки Українського наукового товариства в Києві»,
перший том яких вийшов у 1908 р.113 Штаб-квартира старогромадівців у цей

час перебувала у «Народному домі» на Троїцькій площі (сучасний театр

оперети), в якому, починаючи з 1907 р., постійно виступала театральна

трупа М. Садовського. У «Народному домі» з 1903 р. містилася редакція
та архів «Киевской старины», згодом «України»; саме тут щовівторка
відбувалися зібрання редакційної колегії114. Там же збиралися на свої

засідання члени київської «Просвіти».
У 1908 р. за участю членів Старої громади було створено Київське

українське громадське зібрання, більш відоме під назвою «Український
клуб» (знаходився на Володимирській вулиці біля Золотих воріт), при

якому діяли літературна, лекційна, артистична та інші секції.

Громадськість Києва збиралася на клубні п ятниці, а по суботах та неділях

клуб влаштовував концерти української музики та театральні вистави.

Клуб був одним з небагатьох місць у Києві, де можна було «подихати

справжньою українською атмосферою»115.
У цей час Стара громада вже не відігравала визначальної ролі в

українському суспільно-політичному житті, оскільки помірковані ліберали
старшого віку не могли конкурувати з молодою генерацією українських
революціонерів соціалістичного спрямування. Старогромадівці у своїй

більшості так і не сприйняли радикальних гасел і почали орієнтуватися на загаль-

норосійські ліберальні сили, репрезентовані Конституційно-демократичною
партією П. Мілюкова. В Україні вона була представлена такими діячами, як

І. Лучицький, М. Василенко, В. Науменко та ін., з числа яких на початку
1918 р. у Києві утворилася Українська федеративно-демократична партія
(УФДП), що вважала себе послідовницею ідей М. Драгоманова. Члени

УФДП М. Василенко та В. Науменко (міністри освіти у гетьманському уряді)

брали активну участь у розбудові української державності у 1918 р. Ідейно і

організаційно ця партія була тісно зв язана із земствами, університетськими
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науковими осередками, громадськими об єднаннями
ліберального спрямування, окремими
представниками інтелектуальної еліти України, які активно

працювали на терені науки і культури.

Підсумовуючи майже 60-річну діяльність
Київської громади, Є. Чикаленко зазначав, що вона

відіграла «величезну ролю в справі відродження
української нації. Довгий час вона була на Україні
єдиним організованим гуртком свідомих українців,
а до заснування 1897 року Загальної Української
Організації була центром всього українського

є.х. Чикаленко національного руху»116. Громада гуртувала навколо

себе провідних вчених із різних сфер науки,
приймала до свого складу талановиту університетську молодь; їх спільними

зусиллями досліджувалися проблеми історії та етнографії України, дбайливо,
по крихтах збиралися матеріали до українського словника. Старогромадівці
значну увагу приділяли народній освіті, засновуючи та утримуючи на власні

кошти недільні школи. Безперечно важливими сторінками в історії
Громади є заснування та видання М. Драгомановим закордонного безцензурного
органу в Женеві та друк «Кобзаря» у Празі. Ефективно використовуючи
обмежені царською цензурою можливості, Громада розгорнула жваву

видавничу діяльність і на теренах Російської імперії. Упродовж чверті століття

фактично на свої кошти та за підтримки меценатів старогромадівці
випускали історичний журнал «Киевская старина», що акумулював у собі

українознавчі матеріали з усіх ділянок гуманітарної науки. Поступово, майже

непомітно вони підводили українське суспільство до усвідомлення свого

місця в європейській та світовій історії, до розуміння необхідності послідо¬
вної боротьби з політичним режимом Російської імперії.

Натхненне, безкорисливе служіння громадівців Україні, її народові
завжди слугуватиме прикладом для всіх патріотів-українців, яким

небайдужа доля Батьківщини.
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ОДЕСЬКА ГРОМАДА
70-90-х РОКІВ XIX ст.

Андрій КАТРЕНКО

Нове українське національне відродження захопило частину

інтелігенції Одеси аж у 70-х роках XIX ст., тобто тоді, коли в Києві,
деяких містах Лівобережної Україна воно вже пройшло складний шлях

організаційного й ідейного розвитку ще з початку століття. Тому,
природно, згуртування національно пробуджених освічених кіл міста у цей час

відбулося у вигляді вже виробленої українськими національними
діячами форми громади. Ці осередки, що вперше виникли й діяли в першій
половині 60-х років у Києві, Полтаві, Чернігові, Харкові і

Санкт-Петербурзі, у 70-х роках утворилися тільки в Києві, Одесі і Єлисаветграді.
Громади цього десятиліття, як і попереднього, організовувалися з метою

консолідації, примноження своїх сил для національно-культурної
роботи, для протидії шовіністичній політиці царського самодержавства, для

виборення національних прав українському народові. їхні учасники в

основу теоретичної й практичної діяльності поклали ідеї прогресу,
поступу, демократизації шляхом реформ політичного

ладу, суспільних, соціальних відносин,
завоювання широкої національно-територіальної ав¬

тономії України у складі Російської держави.
Одеська громада сформувалася у першій по¬

ловині 70-х років XIX ст. Її склад збільшувався
упродовж десятиліття. До-цієї організації
входили особи старшого віку педагоги, службовці
Л.А. Смоленський, О.О. Андрієвський, М.В.
Ковалевський, П.І. Ніщинський, М.І. Климович,
М.П. Боровський, В.Г. Мальований та інші.

Більшість її молодших членів це студенти або

ж ті, хто тільки що закінчив курс навчання в

університеті (Д.М. Овсянико-Куликовський,
П.Т. Климович, Є.І. Борисов, П.М. Дашкевич,
Ф.О. Василевський, В.Ф. Левитський, П.К. Бор-

м.в. Ковалевський заковський, О.І. Поґибка, А.В. КрижанівськиЙ,
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Х.Х. Зенкевич та інші). Громадівські засідання відвідували також дівчата
Є.С. Смоленська, Ю.В. Мальована, А.В. Сосновська, М.О. Єгунова,
Є.О. Крижанівська1.

При прийомі до громади бралося до уваги не так національне
походження особи, як сума ідей, почувань, що засвідчували глибоке

самоусвідомлення себе органічною частиною української нації. «Важно було,
за формулюванням JI.A. Смоленського, писала С.М.

Єгунова-Щербина, визнання двох тез: 1) народність даної країни визначається по її

селянському населенню, 2) хто живе, як постійний житель даної країни,
повинен служити її інтересам, себто інтересам її народу»2.

Одеська громада не мала ні чітко сформульованої писаної програми,
ні писаного статуту. Проте все ж вона мала певну організаційну сталість,
яка грунтувалася на пробудженні любові до України та її народу, на

прагненні втілити в життя демократичні ідеали.
Одеські громадівці щомісяця добровільно сплачували членські внески

залежно від спроможності кожного (найбільше п ять карбованців).

Громадівські зібрання відбувалися нерегулярно, але часто. Вони

скликалися з приводу розв язання поточних справ та з нагоди приїзду
однодумців з інших українських міст (зокрема з Києва Я.М. Шульгина,
Ф.К. Вовка, М.П. Драгоманова та інших).
Душею і розумом громади був Л.А. Смоленський. «Як учитель історії,

зазначала С.М. Єгунова-Щербина, Леонід Анастасієвич Смоленський
мав досконале знання свого предмету, величезну пам ять і рідкий хист

викладати з щирим захопленням. Це був широкий, світлий, сильний розум, і

це був «природжений трибун», за висловом Д.М. Овсянико-Куликовського.
Свої глибоко продумані переконання він висловлював палко, з

захопленням. Його гаряча промова, без риторичних окрас, що іскрилась яскравими
сполохами гумору, блискучих аналогій, несподіваних зворотів, захоплювала

слухачів. Слухаючи Смоленського, здавалось, ніби в душній кімнаті
прочинили вікна, і повіяло свіжим повітрям, шириною і далеччю [...] Він надавав
величезного значення в історії національному принципу. У розумінні
національної проблеми у Смоленського не було ні ідеї месіанізму, ні культурної,
об єднальної зверхносте упривілейованих, сильних націй, в основі його

світогляду лежала глибока повага до національних особливостей кожної

народносте, до її прав на самовизначення. Він був прихильником
федеративної основи і демократично-республіканських державних форм»3.

Щодо ідейних позицій одеських громадівців С.М. Єгунова-Щербина
писала: «Усіх об єднувала любов до України, її мови, її пісні, її

страдницької історії [...] У декого це було виявленням безпосереднього,
кревного національного почуття, так би мовити фізіологічного,
споетизованого історичним романтизмом; у інших справою більш розумовою,

продуктом суспільно-політичної думки, що знайшла національну форму
виразу. Сепаратистична течія серед українців тоді ледве помічалась і в

Одеській громаді не виявлялася. Тут були свої «праві» й «ліві», але

різниця в поглядах тих і тих базувалася на культурних основах і на більшій чи

меншій широкості суспільно-політичних поглядів. У «правих»
помічалась значна національна нетолерантність, тоді як «ліві» були більш інтер-
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національні у своїх симпатіях та антипатіях. До революційного руху, що

того часу почав дуже розвиватися, «праві» ставились або дуже стримано,
або негативно, «ліві» спочували пасивно або активно»4.

Одним із напрямів діяльності членів Одеської громади було
обговорення на зібраннях організаційних питань, соціальних, суспільно-політичних
проблем, передусім української. Доповіді, які робив здебільшого Л.А.
Смоленський, часто викликали дискусії.

На зібраннях громади щорічно відзначалися Шевченкові роковини:

зачитувалися реферати, які обговорювалися, співали українські пісні.
Вшанування пам яті Т.Г. Шевченка виходило за межі власне громади. Так, на

Шевченківський вечір 25 лютого 1879 р. зібралося понад 100 чоловік. На
початок цього року було зібрано близько 1400 крб. для заснування у місті

народної школи його імені5.

Перед виїздом за кордон на початку 1876 р. видатний учений і

громадсько-політичний діяч М.П. Драгоманов прибув до Одеси, щоб
заручитися практичною підтримкою місцевих громадівців у здійсненні

покладеної на нього Київською громадою закордонної української місії.
«Як тепер пам ятаю зібрання, з пієтизмом згадувала С.М. Єгунова-

Щербина, що сталося з приводу цього приїзду. Із осіб, що були на

зібранні, крім Смоленського, Андрієвського, Мальованого та інших

громадян, пам ятаю добре Афанасьева і Желябова, яких запросили, щоб

умовитися щодо взаємовідносин між російською та українською
інтелігенцією і вияснити напрям будучого закордонного українського
часопису. Пам ятаю, з якою захопленою увагою слухала я, тоді 15-літній

підліток, з свого куточка всі ці розумні, палкі, чарівливо-гарні промови,
і як я гордовито віддала потім свою єдину «двадцятип ятирублівку» в

загальний фонд добровільних пожертвувань на будучий часопис»6. Одеські
громадівці підтримали плани Київської громади, хоч, очевидно, в

процесі обговорення їх виникли певні тертя, бо пізніше М.П. Драгоманов
писав до Т. Окуневського, що в Одесі йому довелося «три дні і три ночі
не вмовкати, щоб вдержати [...] консервативний програм проти
революціонізму Смоленського»7. У подальшому вони збирали кошти для

видання женевського неперіодичного збірника «Громада» і для
матеріальної підтримки його редактора М.П. Драгоманова. Київський громадівець
Я.М. Шульгін, який переїхав із Києва до Одеси і приєднався до
місцевої громади, передав майже всю свою спадщину (близько 10 тис. крб.)
на видавничу діяльність М.П. Драгоманова.

Деякі одеські громадівці, особливо ті, які мали безпосередні зв язки з

революційними народниками (Є.І. Борисов, Ф.А. Василевський та інші),
організували перевезення збірника «Громада» та драгоманівських праць

через кордон і розповсюдження їх в Україні8. Політичні брошури та інші

твори М.П. Драгоманова жваво обговорювалися на громадівських
зібраннях, викликаючи гарячі дебати. Д.М. Овсянико-Куликовський,
Є.І. Борисов, В.Г. Мальований, Я.М. Шульгін та інші безпосередньо
співробітничали з Михайлом Петровичем, надсилаючи з України
кореспонденції для «Громади», а особливо тоді, коли їм доводилося бувати за

кордоном, зокрема в Женеві9. Так, Д.М. Овсянико-Куликовський, за



ОДЕСЬКА ГРОМАДА 70-90-х РОКІВ XIX ст. 87

сприяння Михайла Петровича, видав брошуру «Записки южнорусского

социалиста» (Женева, 1877), у якій, зокрема, критично відгукувався про

централізаторські тенденції у теоретичній і практичній діяльності
російських революціонерів-народників, закликав демократів враховувати

національні особливості й інтереси українського та інших поневолених

народів. Автор прагнув переконати діячів політичної еміграції у

необхідності враховувати національний фактор у соціалістичній

пропаганді, будувати політичні організації на федералістських засадах.

Учасники Одеської громади також налагодили зв язок з українськими
суспільно-політичними діячами Галичини, надавали їм матеріальну
підтримку, співробітничали в їхніх періодичних виданнях і сприяли у

розповсюдженні останніх.

Одеські громадівці тісно співробітничали з членами Київської громади,
допомагали їм у здійсненні національно-культурницьких планів. До речі,

окрім Я.М. Шульгіна, членом Одеської громади став після переїзду до

Одеси ще й київський громадівець М.В. Ковалевський. Так що недарма

С.Ф. Русова називала Одеську громаду «південною філією» Київської11.
Особливістю Одеської громади було те, що її учасники, передусім

В.Г. Мальований, Є.І. Борисов та інші, мали досить близькі контакти з

діячами революційно-народницького підпілля і сприяли їм у розгортанні
організаційної та пропагандистської роботи. Про це, зокрема, свідчить лист

видатного народовольця А.І. Желябова до М.П. Драгоманова від 12 травня
1880 р. Згадуючи про розгортання суспільно-політичного руху в Україні, у

тому числі і в Одесі, у 70-х роках XIX ст., він писав: «Я бачив розквіт
тамтешньої пропаганди, її живі починання. Повільно, але невпинно зливалися

там в одне русло дві революційні течії загальноросійська і українська; не

федерація, а єдність була недалеко [...]». Однак далі Желябов зазначив, що

«раптом все пішло прахом», оскільки «старі» громадівці, на його думку,

спокусилися «вигодою легального становища»12. Свою повагу до «самовідданих

діячів і героїв тодішнього (половини 70-х років) войовничого народництва
і соціалізму» відзначив у автобіографії Д.М. Овсянико-Куликовський13.

На основі свідчень відступника-провокатора Ф. Куріцина та власних

спостережень тимчасовий одеський генерал-губернатор Е.І. Тотлебен у
листі до тимчасового харківського генерал-губернатора М.Т. Лоріс-
Мелікова від 27 листопада 1879 р. писав: «Куріцин говорить, що

українська партія має значний вплив на соціальний рух у Росії. Вона, як і

всяка ворожа урядові партія, є хорошим грунтом для революційного
бродіння, а головне те, можна сказати, що більше будь-якої іншої партії
готує адептів соціального вчення [...] Із українофільської партії на півдні

дуже багато вчителів, і вони, ще з гімназичної лавки, коментарями

Шевченка, розмовами про вільні часи Запорожжя, перебільшеним схилянням

перед простим народом, ворожістю до влади тощо наповнюють дитячі
голови соціальними ідеями. Багато соціалістів усвідомлює, що з

українофілів виходять чудові народники, оскільки завдяки їх принципові
схиляння перед малоросійською народністю і автономією України
виробляється прагнення до детального вивчення мови, побуту і звичаїв

малоросійського народу[...] Куріцин в Одесі був добре знайомий з одним із
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головних представників українофільської партії
Мальованим у якого і познайомився з ук-

раїнофільскою партією, оскільки, відвідуючи
його, часто заставав великі зібрання, на яких бував
Андрієвський, Борисов та інші [...] У той час у

них у центрі перебував Драгоманов з своїм

журналом. Для нього вони збирали кошти і різні
матеріали для його журналу»14.

Звичайно, у словах А.І. Желябова, а тим

паче у донесенні генерал-губернатора Е.І. Тотле-
бена перебільшено єдність двох потоків

суспільно-політичного руху, але ці різні за ха-

о.о. Андрієвский рактером джерела зафіксували факт певних

взаємозв язків між діячами українського націо¬
нального руху та загальноросійського народницького руху.

Окремі учасники Одеської громади чи близькі до неї діячі прагнули
дослідити соціальні та інші явища, що, на їхню думку, могло б
прислужитися удосконаленню суспільних відносин, демократизації їх.
Внаслідок цього у пресі з явилися статті Є.І. Борисова, Д.М. Овсянико-
Куликовського, книга Ф.О. Щербини «Очерки южнорусских артелей и

общинно-артельных форм» (Одеса, 1881) та ін. На їхній спрямованості
виявився вплив ідей общинного народницького соціалізму.

Одеські громадівці підтримували матеріально й духовно талановиту
українську молодь, що вийшла із трудових верств. Так, вони багато зробили
для піднесення освітнього рівня А.М. Бібика, який завдяки цьому зумів
скласти іспит на звання вчителя початкових шкіл, став членом Одеської
громади і розпочав поетичну творчість. Його поезії друкувалися в

альманахах на Наддніпрянській Україні та у періодичних органах Галичини.

Наприкінці 70-х років XIX ст. революційні народники перейшли у

рішучий наступ проти царського самодержавства. Царизм, зі свого боку,
вдався до нових, ще жорстокіших репресій не тільки проти

революціонерів, а й активних діячів різних опозиційних суспільних сил.

Було завдано удару й по Одеській громаді. У 1879 р. до Східного Сибіру
адміністративно вислано 0.0. Андрієвського, Є.І. Борисова, М.В. Кова-

левського, В.Г. Мальованого, Я.М. Шульгіна, за рештою громадівців
було встановлено гласний і негласний поліцейський нагляд.

Останнім важливим відголоском діяльності Одеської громади 70-х

років була участь її провідного члена В.Г. Мальованого у спробі
створити в Україні загальнонаціональну політичну організацію на федеративних
засадах. У 1881 р. він утік із сибірського заслання і переховувався від

жандармерії у різних містах України та за рубежем, де продовжив контакти з

М.П. Драгомановим. Улітку 1883 р. В.Г. Мальований подав Михайлу
Петровичу проект програми названої політичної організації, на основі якого

було розроблено, за участю українського народовольця В.І. Сухомлина,
компромісний варіант. Із проектом програми «Вільна спілка»

Мальований прибув в Україну. Проте 1 вересня 1883 р. його заарештовано у Києві

разом з іншими учасниками спроби створення вказаної організації,
зокрема І.М. Прісецьким. Обох їх у вересні наступного року заслали на
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5 років до Східного Сибіру. Отже, намір
створити українське політичне товариство
«Вільна спілка» реалізувати на вдалося15.
У цілому одеські громадівці 70-х років у

соціальних, політичних і національному
питаннях займали демократичні позиції. Це
стало результатом впливу на них геніальної поезії

Т.Г. Шевченка, попередніх здобутків
українського національного відродження,
гуманістичних соціальних програм народників,
передових західноєвропейських політичних ідей,

думок М.П. Драгоманова про необхідність

діалектичного поєднання у теоретичній і

практичній діяльності національних, політичних і

соціальних завдань, потужної національно-

культурницької ДІЯЛЬНОСТІ Київської громади. В.Г. Мальований

Не випускаючи з поля зору політичних і

соціальних проблем, більша їх частина у цей час вважала, що необхідно

вибороти для українського народу широкі національні права, зрештою
домогтися національно-територіальної автономії України у межах Російської

держави, яка, на їх думку, зазнає демократичних трансформацій.
Після жорстоких утисків і арештів наприкінці 70-х років, в умовах

політичної реакції діяльність Одеської громади на певний час майже

згорнулася. Проте поступово вона відновлюється і пожвавлюється у

другій половині 80 90-х роках XIX ст. У цей час до її складу входили як

частина учасників попереднього періоду, так і новобранці: Л.А.
Смоленський, М.Ф. Комаров, Є.Х. Чикаленко, М.І. Климович, М.М.
Коцюбинський, П.Т. Климович, А.М. Бібик, М.П. Боровський, А.В. Кри-
жанівський, О.О. Андрієвський, К.А. Іващенко, І.Л. Руденко, Г.
Смирнов, М.Д. Сидоренко, Олексій Левицький, О.І. Погибка, А.П.
Федоренко, М.І. Білінський, К.М. Гринчевський, М.О. Шостаківський, І.
Луценко, Ф. Шульга та ін. Усього 30-40 осіб16.

Як і раніше, нових членів приймали до громади за рекомендацією
принаймні двох її учасників після одноголосного таємного голосування.
Безмежним авторитетом і загальною повагою в осередку продовжував

користуватися Л.А. Смоленський. Він був ідеологом і скарбником організації.
Другою помітною постаттю у ній став М.Ф. Комаров. Організаційними
питаннями багато займався М.І. Климович.

Л.А. Смоленський надавав великого значення діяльності українських
громад, бо, на його думку, вони через Кирило-Мефодіївське товариство мають

спадкоємний зв язок з тими українськими братствами, які колись врятували

Україну від полонізації і згодом визволять її з-під московського ярма17.
Одеська громада 80 90-х років збиралася на засідання раз на два

тижні почергово на квартирах тих її членів, які мали просторіші
помешкання. На зібрання приходили також дружини і навіть старші діти
громадівців. Це, зокрема робилося з конспіративних міркувань, бо коли

з явилася поліція, то можна було сказати, що зібралися на родинне
свято (іменини та ін.). Головував на зборах господар квартири.
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На зібраннях громади спочатку розв язували організаційні питання.

Зокрема, Л.А. Смоленський повідомляв про стан каси (надходження і

витрати), нагадував про заборгованість тим, хто не сплатив ще членські

внески, які для кожного становили щомісячно від 1 крб. до 10 крб. (сума
внеску визначалася кожним добровільно). Потім заслуховувалися

інформація про те, що робиться для української справи в інших містах України,

про здобутки на національно-культурній ниві галичан, огляди нової

українознавчої літератури, відомості про поширення українофільських ідей
серед студентської та учнівської молоді, обговорювалися різноманітні
політичні події, передусім ті, про які не повідомлялося в газетах тощо.

Є.Х. Чикаленко писав, що завжди «з нетерпінням ждав громадського

зібрання, на якому раз у раз довідувався про щось цікаве, невідоме мені
і майже з кожного зібрання виходив задоволенний»18.

За словами Є.Х. Чикаленка, до складу одеського українського

осередку у той час входили люди неоднакових політично-соціальних поглядів,
об єднані «не програмою, бо ніякої програми у громад не було, а тільки

любов ю до українського слова». «Я підкреслюю слова, наголошував

він, бо, крім людей настроєних демократично, які мали на меті

інтереси народу взагалі, в громаді були люде, далекі від інтересів демоса, але

любили і дбали про розвиток українського слова»19. Його твердження

дещо неточні. Бо хоча справді у соціальних і політичних питаннях

громадівці займали неоднакові позиції, все ж найбільш діяльних із них

об єднувала не тільки любов до рідного слова, а й прагнення

національно-культурного відродження України.
Між провідними діячами Одеської громади Л.А. Смоленським та

М.Ф. Комаровим часто виникали суперечки щодо характеру й змісту
діяльності громадівців. М. Комаров наполягав на тому, щоб усі якомога

більше й інтенсивніше практично дбали про розвиток української науки,

літератури, мистецтва, бо без такої праці не відбудеться й національне

відродження. А Л. Смоленський, не відкидаючи цього, очевидно, все ж

не надавав виключного значення праці, якою захоплювався його

товариш, і не надто наполегливо заохочував до неї інших. Він вважав

ціннішою працю, спрямовану на здобуття кращих політичних та

соціальних умов життя, і доводив, що треба уважніше прислухатися до

порад М.П. Драгоманова, бо тільки вказаним ним шляхом можна

привести український народ до жаданої волі.

На закид М.Ф. Комарова, що й сам Л.А. Смоленський мало працював

на науково-літературному полі та не заохочував до цього інших, останній

відповідав: незважаючи ні на що Україна воскресне; доки у Російській

імперії триматиметься абсолютизм, який душить життя в усіх його

проявах, доти український народ буде законсервований у своїй етнографічній
стихії, бо ні московська школа, ні солдаччина не проникають глибоко в

народ, а тільки покривають плівкою зверху, а тому й не зможуть омоско-

вити український народ; коли в Росії буде здобуто конституційний лад,
політичні свободи, то український народ скористається ними для свого

відродження; коли настане час, що треба буде виступити організованим
гуртом, то українцям буде легше порозумітися, бо вони вже з єднані в
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осередки громади. Л.А. Смоленський постійно твердив, що вже саме

існування громади має велике значення, бо вона гуртує, підбадьорює
людей, не дає згаснути ідеї національного відродження20.

В умовах політичної реакції члени Одеської громади змушені були
займатися здебільшого культурно-просвітницькою та науковою роботою.
Вони тривалий час готували до видання «Словарь російсько-український»,
який у чотирьох томах з явився у світ у Львові у 1893 1898 рр. Його
видано під псевдонімом М. Уманець (М.Ф. Комаров) і А. Спілка (Одеська
громада). Фінансову підтримку у виданні словника подав Є.Х. Чикаленко21.

Одеська громада надсилала щорічно грошову допомогу (400 крб.)
Л.М. Драгомановій, забезпечила догляд і виховання дітей свого

побратима В.Г. Мальованого, який помер у Сибіру.

Громадівці Одеси підтримували тісний зв язок з українськими
національно-культурними діячами Галичини. Вони друкували у
тамтешніх газетах і журналах свої наукові й літературні праці, одержували

надіслані звідти періодичні органи й художні твори. Так, М.Ф. Комаров
у «Ділі», «Зорі», «Правді» вмістив чимало рецензій, публікацій
літературних творів, статей про українських письменників, оглядів творів
художньої літератури тощо22.

Одеська громада вирішила видавати власний журнал, але ніяк не

могла одержати дозвіл на це у цензурі. Тоді вона у 1891 р. придбала
тижневик «По морю и суше». Спочатку його редагував О.І. Погибка, а потім

П.Т. Климович. Видання журналу відбувалося в складних умовах:

цензура заважала надати йому виразно українського характеру, забороняла
змінити його назву; не вистачало достатньо підготовлених літературних
й редакторських сил тощо. Тому незабаром довелося його продати23.

Дехто з одеських громадівців готував до видання літературні альманахи.

Так, М.Ф. Комаров подав на розгляд цензури великий рукопис «Розмова.

Одеський літературно-етнографічний збірник на 1889 рік», в який

увійшли, зокрема, вірші й оповідання українських письменників, у тому
числі й члена Одеської громади А.М. Бібика (Бобенка). Проте Головне
управління у справах друку заборонило видання збірника. У зв язку з

голодом 1891 р. прогресивні кола України включилися в кампанію допомоги

голодуючим. М.Ф. Комаров у 1892 р. підготував літературний збірник
«Запомога». Однак царська цензура заборонила видавати і цей альманах24.
У 1885 р. М.П. Драгоманов і Д.В. Маркович видали в Одесі

український літературний збірник «Нива». У ньому було вміщено прозові,
драматичні й поетичні твори, переклади, зокрема й одеських громадівців
А.М. Бібика (Бобенка) та П.І. Ніщинського25.
Щоб заохотити українських письменників до написання нових

художніх творів, Є.Х. Чикаленко звернувся до редактора «Киевской

старины» В.П. Науменка з пропозицією платити виділені ним гонорари за

українську белетристику, яка друкуватиметься на сторінках журналу. Оцінка

мистецького й ідейного рівня творів доручалася редакції. Завдяки цьому
багато українських авторів (Б.Д. Грінченко, М.М. Коцюбинський та ін.)
вмістили свої оповідання в «Киевской старине». В цілому одеські

громадівці всіляко пропагували й розповсюджували це видання26.
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Дехто з членів Одеської громади читав публічні лекції у народній
аудиторії, інші намагалися проводити українську лінію в Літературному
товаристві. Значна пропаганда проводилася ними в Одесі з метою залучення

до громади нових членів, а також серед так званого «суголосного ґрунту»,
тобто людей, які прихильно ставилися до українства, але не зважувалися

зробити рішучий крок у його бік. Так, Є.Х. Чикаленко у спогадах розповів
про те, як намагався розпропагувати в українському дусі знайомого

лікаря І. Луценка. Останній на його докази й умовляння реагував негативно і

намагався українською таки мовою довести: відроджувати в даний час

Україну це все одно, що «підкладати під мертвого руки». Проте згодом під
впливом логічних переконань і красномовства Л.А. Смоленського І.

Луценко все ж таки захопився українською справою і в подальшому ніколи

не зраджував їй27. Л. Смоленський постійно зустрічався з учителями

гімназій, професорами Новоросійського університету та іншими й вів з

ними у межах можливого бесіди на суспільно-політичні теми, у тому числі

і стосовно українського національного питання.

Члени Одеської громади нелегально, а потім і легально організовували
щорічні вшанування пам яті Т.Г. Шевченка, брали участь у відзначенні
ювілеїв інших українських письменників та вчених. Листи М.Ф.

Комарова 80 90-х рр. до різних осіб свідчать про те, що він турбувався про

упорядкування могили Т.Г. Шевченка, видання і розповсюдження його

творів, видання біографії поета, допомогу Шевченковим родичам тощо28.
25 лютого 1892 р. Б.Д. Грінченко писав до М.Ф. Комарова: «Сьогодні

роковини Тарасові, і Ви, дорогий земляче, і все земляцтво, яке коло Вас є,

почуєте і ушима, і серцем багато гарного сьогодні. Поздравляю Вас з цим

святим днем і [...] заздрю Вам»29. В одному з листів (березень 1894 р.) до

Б.Д. Грінченка М.Ф. Комаров повідомляв про вихід у світ № 8 журналу «По

морю и суше», присвяченого Т.Г. Шевченку, і додав: «З цензурою було
багато мороки, викинуто 15 стовпців, а проте, здається, № вийшов

нічогенький собі, хоч і в ньому багато дечого покалічено цензурою. Лихо та й годі з

цими церберами. Але що маємо робити? Нехай хоч трошки, коли всього або

багато не можна. Посилаю Вам програму Тарасового вечора, що спорудили
ми сьогодні. Біографію сказано по Гербелю, а справді се чималий і дуже

цікавий реферат про Шевченка. В аудиторії було повно, і се були справді
прилюдні роковини Тарасові»30. 26 лютого 1895 р. також відбувся
Шевченківський вечір, на якому було викладено біографію поета, прочитано
його вірші, виконано музичні твори М.В. Лисенка, П.І. Ніщинського тощо31.

6 березня 1898 р. І.Л. Липа у листі до М.М. Грінченко так описав

святкування в Одесі пам яті Великого Кобзаря, організоване М.Ф.

Комаровим та іншими громадівцями: «Був недавно в Одесі. Там у народній
аудиторії святкували пам ять Тараса. Мені сподобалося; прилюдно
казалось про український народ, який «сознательно держат в невежестве»,

про українську мову, про те Чорне море, на якому стоїть Одеса, і про те,
скільки в ньому козацької крові [...], а про Шевченка найбільше.

Перший раз я бачу таке свято і покладаю, що воно й повинно бути таким»32.
У травні 1895 р. одеські громадівці вітали й урочисто вшановували

визначного українського історика, активного учасника українського
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національного руху В.Б. Антоновича33. У зв язку з

відзначенням 35-літнього ювілею літературної
діяльності Д Л. Мордовия, що проводилося у Пе¬

тербурзі, Одеська громада підготувала йому адрес і

відрядила у грудні 1896 р. для вручення його пись¬

менникові Є.Х. Чикаленка34.

У 1896 р. до Одеси прибув відомий філософ
В.В. Лесевич з метою прочитати публічні лекції.
Перед його виїздом із міста громадівці вирішили
привітати вченого у власному колі. Зібралися на

квартирі О.О. Андрієвського. У своєму виступі
В. Лесевич особливо акцентував на тому, що всі по- м.Ф. Комаров
винні докладати зусиль до того, щоб домогтися
встановлення конституційного ладу в Росії, який забезпечить свободу
особи. Зі словом-відповіддю виступив Л.А. Смоленський. Він наголосив

такі думки: конституція, яка забезпечує свободу особи, може

зігнорувати, як свідчить історичний досвід, право націй на вільне існування;

російські радикали не надають належного значення національній
проблемі і, відстоюючи нібито інтернаціональні позиції, по суті стоять на

позиціях російського централізму; багато українців, не виділившись в

окрему течію, не заявивши голосно про національні права українського
народу, загубилося в російському революційному морі; українським
громадівцям закидають, що вони розколюють антисамодержавні сили і

послаблюють спільний натиск на царизм, а після повалення його буде
задоволено потреби націй; проте історія вчить, що якщо нація в процесі
боротьби не заявила про свої права, то після її завершення вона нічого

не дістане. Росіяни, продовжував промовець, забувають, що Україна
добровільно приєдналася до Москви; якщо Російська держава не визнає

прав українського народу, то останні колись повалять її, як це раніше
сталося з польською державою; царський уряд накрив усе, зокрема й

Україну, казенним зеленим сукном і вважає, що українського народу не

існує, а за ним так само думає і все російське громадянство; вони не

помічають, що під тим сукном Україна не задихнулася, а заклякла, і, як
тільки сукно прорветься, вона воскресне. Українські громади,
завершував він промову, зміцнюючись і розширюючись, незабаром витворять

силу, яка воскресить український народ; діячі-українці повинні діяти в

ім я своєї мети самостійно, хоч і підтримувати зв язки з діячами загаль-

норосійського руху35. В.В. Лесевич був вражений цією промовою. 1 хоча

він не приєднався до українського руху, але згодом опублікував у пресі
ряд статей, в яких захищав національні права українського народу.

Отже, Одеська громада у 80-90-х роках у жорстоких політичних

умовах змушена була зайнятися здебільшого культурно-просвітницькою й

науковою роботою, приховуючи свої справжні національні, політичні і
соціальні прагнення й наміри.
У цілому зміст і характер діяльності Одеської громади у 70-90-х роках

XIX ст., як і тогочасних Київської, Єлисаветградської і Чернігівської
громад, були об єктивно зумовлені логікою розвитку українського
національного руху в XIX ст. Зовні ця діяльність виявлялася переважно
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як культурницько-освітня та наукова. Проте в

умовах протидії великодержавницькій шовіністичній
політиці царського самодержавства вона загалом

набувала політичної спрямованості. Окрім того,

діяльність Одеської громади і за своєю суттю була
політичною, бо переважна більшість її членів,

безперечно, прагнула здобути Україні
національно-територіальну культурну автономію.

У часи репресивного імперського режиму діячі

Одеської громади зробили все, що змогли. Тому
всілякі закиди на їхню адресу (на зразок того не

а.м. Бібик (Бобенко) усвідомили, того не зробили, не змогли піднятися
вище рівня автономізму і т. д.), що мають місце й

досі в історичній літературі, позаісторичне філософствування людей,
які самі мало що практично роблять для своєї вітчизни в умовах політич¬

ної й національної волі.
У 1897 р. з ініціативи О.Я. Кониського було створено Загальну

Українську безпартійну демократичну організацію. Спочатку вона була
об єднанням окремих українських діячів, а з 1901 р. стала спілкою

автономних громад. До її складу увійшла й Одеська громада. Активними діячами
нової організації стали одеські громадівці Є.Х. Чикаленко, М.Ф. Комаров,
С. Шелухин, І. Луценко та ін.

Загальна Українська безпартійна демократична організація у дусі своєї
політичної програми (територіальна національна автономія України,
федеративна перебудова Росії) продовжила значну практичну освітньо-

культурницьку діяльність. На її основі з 1904 р. утворилися українські
національні партії ліберально-демократичного спрямування. Від самого

початку XX ст. на базі здебільшого молодіжних осередків 90-х років
XIX ст. виникли українські національні партії
радикально-демократичного спрямування. Провідна роль у суспільно-політичному русі в Україні
перейшла від громад до названих партій.

Хоч би як оцінювали різні дослідники діяльність Одеської та інших

громад України другої половини XIX ст. з висоти подальших

масштабних змагань за національну волю України, її рівень об єктивно був
зумовлений тодішніми колоніальними самодержавними політичними

обставинами і морально-духовним станом українського суспільства. І,
безумовно, вона виявилася корисною і лягла міцним підмурком для

наступної цілеспрямованішої і гострішої боротьби за незалежну Україну,
яку очолили українські національні партії.
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Приключения Недригайла
из Недригайлова городка.

Посмертные записки моего приятеля*

Пантелеймон КУЛИШ

IX

Спустя несколько лет, возвратился из Переяславской бурсы и незля-

кайловский поповец, но уже не тем диким недорослем, каких в козачест-

ве называют twones, иначе ribaldi flagitiosi, а благообразным искателем

брачного сожития, которое долженствовало предшествовать
рукоположению во иереи. Здесь твой дедушка поступил великодушно: в первое

свидание, яко избранный уже из среды богатых прихожан ктитором или

фундатором церкви, пожертвовал бывшему своему наказному мешок

петровских карбованцев на «бороду», то есть на исполнение довольно

дорогостоящего обряда пострижения, и первый богослов Переяславской
семинарии наследовал упразднившийся после отца сан приходского

священника в нашем родном Незлякайлове Городке. С того времени

дружба отца Харлампия с паном Сотниченком Гладким, паном уже на всю

губу, возросла паче прежнего, и до такой степени приходский священник

подчинился норову своего богатого патрона, что у них вошло в обычай

не только понедельничать, alias опохмелиться после всякой воскресной

вечеринки, но и ходить иногда совместно за Пороги. Это хождение было

своего рода культом, ведущим свое происхождение со времен варяжских.

Оба они принадлежали к расе, умилостивлявшей разгневанное или вечно

Продовження. Початок див. у № 3.



ВЛАДИМИРИЯ, ИЛИ ИСКРА ЛЮБВИ 97

гремящее божество воздержанием от пищи и пития, точно как будто оно

взирало с досадой на радости обильной человеческой жизни и находило

удовольствие в ее скудости, в ее лишениях. Аскетизм же, враждебный

всякому прогрессу, вошел в понимаемое по ветхозаветному христианство

и нашел себе сочуствие в полудикой жизни за Порогами. Оттуда
перекинулся он, в виде умственной болезни, посредством прощальников со

светом, в наши бурсы, характеристически славные «горькою школьною

чашею», которую они подносили своим питомцам-пищунам, заставляя

несчастных бежать обратно к убежищу нищеты в Запорожское
товарищество. Всего труднее объяснить, как люди богатые, подобные Гладкому,
воспринимали культ подобных лишений, но факт остаётся тем не менее

фактом. Ходить за Пороги значило у наших друзей запереться в светлице и

не вкушать три дня и три ночи ничего, кроме сухого гороху и доброй го-

релицы. Почему именно горох, вошедший в пословицу под именем

крупного в преториенной и самим Гладким операции, почему не сухари или

другие скуднопитательные принадлежности поста, избирались
юродствующими друзьями в хождении за Пороги, не мог я дознаться, да и сами

они не добивались в полудиком культе своём смысла, но на запорожском
их языке назывался он спасением души и тела. В чём же проводили

время голодающие и жаждущие при своей но пищи и питии, спасенники?

Сперва упражнялись они в божественном псалмопении и громогласных

молитвах, а потом в музыке, танцах и козацких песнях под кобзу.
Иногда один играл забористо на кобзе, а другой танцовал; иногда танцовали
гопака оба, когда же ноги отказывались им служить, тогда приступали к

тому, что собственно называли спасением души и тела, пока наконец

впадали в безчувственное состояние и засыпали богатырским сном.

Бабушка твоя, упокой, Господи, со святыми её душу, была

дружна с покойной попадьёй не меньше, как и дедушка с попом. Бедные
жены со слезами молят, бывало, своих благоверных оставить запорожское

спасение души и тела; но мы грозно им отвечали: «Не ходи, бабо, в Січ!»

и продолжали свою эпитимию... Такова была тогдашняя грубость нравов

у тех, которые взяли на себя руководительство жизни малорусской.
Запорожье давало камертон бурсам, а бурсы были у нас единственными раз-

садниками науки, тусклыми светильниками во всеобщих потьмах. Посе-

му-то, думаю, великая в жёнах и благословенная в царицах, как и её-

царственный внук, вознепщевала о запорожцах, как о вредностных

бурсаках, по крайней мере, как о воинстве, несоответственном общему строю

Империи Российской, да и мизерному наследию иезуитской пагубной
педагогики противопоставила народные училища с гимназиями. Такое

мнение о тех и других сохранилось и во всех монастырях, где мы с батюшкой

труждались и поучались у многоначитанных иноков. Так и смотрел на

Козаков и сочинитель первой истории о происхождении Российского

Народа, под заглавием «Синопсис», напечатанный ещё при царе Алексее

Михайловиче. Эта история соединяет наш Киев с Москвою, и в ней

исчислены киевские великие князья, а по князьях королевские воеводы, в

ряду их и католики, но нет и помину о козаках, мнимых присоединителях
Малой России к Великой. Не говорится в ней ни о Богдане Хмельницком,
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ни о Запорожской Сечи, точно как будто козаки были отвергнуты нашим

иночеством задолго до Екатеринина владычества. Сам отец Харлампий
отвергнул, в зрелых летах, запорожское юродство своё, и хождение за

Пороги с бывшим гетманом своим оставил. Только из благодарности
потворствовал он товарищу юности, и в сердце его такое потворство имело ещё то

основание, чтобы, во время так называемого хождения за Пороги,
наставлять своего патрона на стезю правды: ибо никогда Гладкий не внимал

охотнее внушению своего сверстника. Потворствуя богатому пану в

юродивом затворничестве, он пробуждал в нём покаяние в содеянном на

вечерницах убийстве и в неправдах против захудалого ещё от хищности его

соседа. «За Порогами» дедушка твой выслушивал без гнева от своего

духовного отца историю рода Гладких, «пожравших», как тот выражался,

достояние рода Незлякайлов. Только там на правах равенства мог он,

требовать от него «плода, достойного покаяния». Совокупить два враждующие

дома брачным союзом, и таким образом покрыть предковские грехи
Гладких было любимою мечтою отца Харлампия, и он приступал к

исполнению своего плана с медленною постепенностью. Когда же убедился
наконец, что сеет семя доброе на камени, тогда в нём воспрянула вся

унаследованная от предков-иереев доблесть его. Вообще говоря, отец

Харлампий был человек смиренный и пожалуй подобострастный; но природа его

с видимым смирением совмещала своего рода гордость, или сознание,
что он принадлежит к избранникам в племени своём, сохранившим за

Русским народом Русскую землю во времена оны. По всей вероятности,
он происходил от тех иереев и иеромонахов, которые в братском «уписе»
подписывались «рукою и душею» или же с прибавкою: «готов и кровь

свою пролить за благочестие». В дедушке твоём он почитал не столько

богатство, сколько создателя и благодетеля святого и всечестного храма. Но,
будучи так оскорблён, разочарован в мечте своей и видя пред собой

грешника нераскаянного, возчувствовал всё иерейское достоинство своё.

Ссора их из-за меня произошла в понедельник. Она была так

тяжела для самого дедушки твоего, что он отвёрг закуску, наливку, добрую го-

релицы, и ушёл молча в свой зимовник. Там, без сомнения, он часто

посматривал на незлякайловский шляшок: не идет ли к нему с повинною

поп. А попа он по своему любил и почитал, при всём гордуванье своём,
унаследованном от предков-козаков. Ведь козаки только в недавнее

время согласились на постройку в Сечи церкви и на пребывание в

войсковом коше попа. Со времён Сагайдачного хлопотали козаковавшие

шляхтичи с мещанами о том, чтоб отвергнуть закоренелое мнение, будто
поповское око делает козацкие походы неблагонадёжными, и хлопотали

тщетно. В последствии гетман Самуйлович, поповский сын, не допускал
к своей особе попа ближе порога. Тот же надменный взгляд усвоили
себе предки Гладкого, и дедушка твой, помыкавший убогим поповичем в

Переяславе, хотел помыкать честным иереем и в Незлякайлове. Не мог

старый гордец вообразить, чтобы его благоугодливый отец Харло смел

когда-либо и в чем-либо против него действовать независимо, и

воспылал сугубо неправедным гневом своим. Однако ж гнев у него, как у
вельможи всесильного, соединился с готовностью перейти к милости. Надле¬
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жало только отцу Харлу явиться к нему с повинною головою. Но прошёл

роковой понедельник; миновал и вторник. Мрачен как Авадонна, и

бледен, как привидение, возвратился он в субботу. В доме все говорили

шепотом. Не того ждал, желал и чаял владыка дома: он ждал известия, что

приходил к нему поп. Но о попе все молчали: значит не приходил.

Страшен, в молчаливой досаде своей сделался Гладкий Гладченко. Самые

смелые винокуры не смели приступить к нему. Домашние трепетали его

сердитого кашля. Это были раскаты Зевсова грома, таящего в тучах
смертоносные молнии. Он побагровел и посинел. Опасались паралича. Высидев без

всякой пищи и пития, кроме воды, вечер и ночь в светлице, унылой теперь

арене воскресных вечеринок и следовавшего за ними понедельничанья,

создатель и благодетель Дома Божия появился в нём призраком самого себя.

Думали, что он и в церкви не захочет видеть попа, которого изгнал из

гостеприимного дома. Но пан Гладкий не изменил своей привычке. Стал он у

правого клироса на своём почетном месте и величаво слушал божественную
литургию. Отец Харлампий с самого вступления своё в священнослужитель-
ство отличил своего друга и благодетеля тем, что, после раздачи

християнському миру освященного безкровною жертвою хлеба, лично подносил на

серебрянной тарелке просфору Ивану Григорьевичу Гладкому, за что

величавый Иван Григорьевич, облобызав благоговейно Божий дар, звонко

бросал на тарелку один из петровских карбованцев как бы напоминая, кому о

том ведать надлежало, сколько таких полновесных монет отпущено

товарищу удалой юности «на бороду». На сей рок, к изумлению всех почитателей

незлякайловского магната, посредник между Богом и человеком даже не

взглянул на него: отлучил, значит, от церкви! Тот изгнал его из

гостеприимной светлицы, о чем было широко известно в окрестностях, а этот изгнал

его публично из дома Божия, невзирая на то, что дом был воздвигнут и

дивно украшен коштом и тщанием потомка полковников, сотников,

генеральных бунчужных и других членов преславного Запорожского Войска.

Со стороны отца Харлампия, молчаливое отлучение друга и в

некотором роде благодетеля оправдывалось, во-первых, возмездием за

унижение в его лице священнослужителя дома Божия, а во-вторых и тем,
что посекновение наших предковских лип он принял на свою душу, в

надежде обратить грешника к покаянию в более важных злодеяниях.

Приняв на свою душу так много, создание и благолепие дома Божия

достойный иерей приписывал не столько гордому богачу, сколько своему

смирению и заботам о погибающей души его.

«Многократно (рассказывал он мне во время оно) видал я

видения и сны, ниспосланные нам в случаях важных и спасительных

свыше. Видал я своего друга и в некотором роде благодетеля мучащегося в

геене огненной, подобно евангельскому богачу, иногда же

молящегося в преизрядно расписанном велелепном храме. Юродствуя с ним по-

запорожски, непрестанно ставлял его пред очи его сии две картины,

картину Господня гнева и Господня милосердия, наконец, силою слова

моего и многолетним служением моим развязал его мешки с козацкими

талерами да рублями, на которых воистину моим глазам представлялись

иногда следы крови и слёз».
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Вот как взирал отец Харлампий на создание и

благодетельствование храма, который мы с батюшкой изукрасили всячески, и кто не

признает правоты его?... Но ссора семинарских друзей отразилась на моей

судьбе бедственным образом, и это самая скорбная страница в хронике,
как их обоих, так и моей жизни.

Гневный мой Меценат и тиран отца, не только отца моего, но и

моей матери, прежде всего бросился в консисторию, «аки лев готов на лов»,

и, потрясая доселе мешком своим, вообразил, что сопротивник и обидчик
его полетит с прихода своего, яко прах пред лицем ветра. Но дела стояли в

свете уже не так как воображал он в крезовской надменности своей.

Во-первых, не было достаточных оснований для низвержения

священнослужителя, давно уже носившего, в знак отличия, скуфью и набедренник;
во-вторых, сам отец Харлампий, как человек, знающий свет каков он есть под

различными именованиями, имел в запасе достаточно непреложных

доказательств своей праведности, таких, которые блещут ослепительно

воочию, шелестят пленительно во ушию и дают чудотворную вескость

оправдательным словам пред лицем синедриона, а в-третьих и это надобно
отнести к чести века, тогдашний владыка был не из тех, которые во времена

Екатерины творили сами не ведая, что творят, чтоб не сказать больше...

Миновали времена запорожского юродства; прошли невозвратно и

времена архиерейского самовластия, запечатленного юридическим термином

владыка ещё в ту опасную для нашей Руси эпоху, когда владичества

продавались при королевском дворе, как ходкий и недорого оплачиваемый товар.
Познав безсилие гнева своего и ярости своей, твой дедушка Гладкий

обратился ещё на худший путь. Но это касается уже моей судьбы. Здесь
начинается в моей жизни новое сплетение обстоятельств, против которых

напрасно вооружается иногда человек силою своею и крепостию своею,

подобно тому мифологическому жрецу, которого, вместе с юными

сыновьями его погубили два змиеобразные чудовища во время самого

жертвоприношения... Я часто задумываюсь над этим скульптурным иносказанием. Не

было ли у великого ваятеля в намерении представить судьбу поэтического

творчества, вечно борющегося с муками прозаической жизни?
Я разскажу тебе, дорогой мой юноша о своих муках с прозою

жизни, подавляющего нас во время высшего нашего священнодействия. Мы

разстанемся скоро, но не так скоро, чтобы не иметь времени для

взаимодействия, в котором я нуждаюсь больше тебя. Теперь же спешу

осведомиться: что ты наметил себе в жизни, и чего домогаешься от неё?

Я отвечал: что, оставшись в родстве моём одиноким с детских лет, я

мало связан с нашею Незлякайловщиною; что дорога она мне, как и ему,

только воспоминаниями, но и воспоминания мои отравлены горечью, и

что поэтому я блуждаю по широкому свету, но блуждаю не безцельно. У

меня, продолжал я, страсть видеть и знать, как люди живут на

различные манеры, и каковы они вообще есть. В университете я учился

преимущественно истории, и читал по этому предмету многое. Теперь хочу
видеть историю так сказать вне читанного, видеть её в натуре, не в

умозрении, видеть в результатах былого.

Это мне приятно слышать, сказал Досифей. История многому

поучает нас в житейских наших делах и во многом успокаивает. Карамзин,
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как писатель эрудитный и добродетельный, что не всегда соединяется в

писателях, был для меня второю Библией в юности моей. Он и на мою

матушку, при всей простоте её первоначального воспитания, возымел

сильное влияние. Батюшка же с юных лет отличался любознательностью.
Возлюбив Карамзина, как духовного отца, он всеми силами старался

заинтересовать нас «Историей Государства Российского». Но долго его старания

оставались безуспешными. Я помню, в отрочестве моём, как он бывало

упрашивал матушку отложить житейские попечения да послушать, что он

прочтёт нам о Мамаевом побоищи, о Грозном Иоанне, о Гермогене,
Минине, Пожарском, она же бедняжка ему в ответ: «Про що мені здався ваш

Карамзин, Иван Иванович? Вы лучче б навчили мене, як у світі жити»...

Но потом, когда мы с батюшкой проводили длинные вечера за чтением

Карамзина, она внимала нашему чтению прилежно и это соединяло нас

троих в тесное общение, водворяло между нас умственную гармонию.

Матушка, в простоте своей, обладала талантом критики, и талантом

чувствовать истинное, высокое и прекрасное. Она много нам помогала в наших

проектах библейских сцен и в доконченных изображениях, именно тем

впечатлением, какое делали на неё наши картоны и произведённые с них

сцены. Она была дивно для меня чутка к общему тону доконченной уже
живописью сцены и к таким частностям, в которые художник вкладывал
самое дорогое сокровище своё. Так и в Карамзине мало помалу она

открыла для себя красоту не только самих изображений, но и привлекательные

формы языка Карамзинского, в то время нового, поразительного,
очаровательного. Карамзин учил её наконец и «в свете жить» и созерцать свет

сквозь медиум прекрасной души своей... Что касается самого меня, то без

Карамзина я был бы человек погибший. Меня низвели не говорю

покамест, кто в такую бездну политических и религиозных заблуждений,
меня так ослепили, оморочили, затормозили новыми взглядами на русскую

историю и жизнь, что я мог выбраться на путь истины только с помощью

его отсталого, как уверяли, ума, только при свете его, как это твердили,
сентиментального сердца. Не получив такого фундамента в моём

воспитании, воистину я был бы подобен храмине, основанной на песке...

Теперь скажу только, что к нареканию на Карамзина моя

благословенная матушка имела основание жизненное. Муж был предметом её

гордости, но будучи такою домоправительницею, о которой сказано, что

мудрая жена создает дом свой, не без тайного горя видела она, как

равнодушно глава семейства нашего относился ко всякому стяжанию...

Честные иноки, зная блаженную щедрость его, принимали бывало под своё

покровительство наши домашние нужды и, вручая матушке праведную

мзду за восторженные труды художника, поясняли ей с невольным

одобрением: «расточи, даде убогим».
Да, милый мой гость! Только держась обеими руками за Карамзина,

сиявшего надо мной с отрочества путеводной звездою, не погиб я и

доселе нравственно. Тебя же послала с небес она, как последнюю мою опору,
моя вдохновительница, которой образ и подобие так дивно возсоздала на

тебе таинственная сила Божия, послала, как последнюю мою опору... Не

дивись моим словам. Она послала тебя ко мне в решительный момент

жизни моей, в момент моего последнего недостойного колебания... Ты пред¬
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назначен разыграть в моей жизни роль избавителя от вавилонского

пленения души моей, и это совершится скоро... Но Боже мой! Как

обстоятельства нашей жизни то пагубно, то благотворно связаны одни с другими! Без
фундамента, рухнула бы храмина моей нравственной жизни окончательно;
но не унаследуй я батюшкина равнодушия к стяжанию, не помог бы мне

никакой фундамент. На окружающую меня роскошь не гляди: всё это

чужое! и будет отвергнуто мною сегодня же, как сор. Так поступить с моим

добром, уже спутавшим помышления мои, научил меня недавно убогий
старичок. Вместо благодарности за моё щедрое подаяние, он сказал мне,

точно прозревши, кто я и что я: «Паночку мій! тільки се й твоє, що ти

своєю рукою даси, а то все не твоє»... Был я тогда в напряжённом
состоянии, и принял его слова за указание свыше. Я вдруг сделался чужим всей

этой обстановке, чужим и многому, нелегко высказываемому... Но без

твоего появления, Бог знает, что было бы со мною. Я мог бы разрушить мою

телесную храмину, спасая душевную от разрушения, и все пало бы разом.
Бес гордости житейской сам по себе господствует над нами, а похоть очес,
и похоть плоти усиливают его господство до непобедимости. В моём

колебании не был один день похож на другой; даже часы одного и того же дня

вели между собою прю. Теперь я решился действовать... Но слышишь? Это

бьёт hora canonica. Её мы соблюдаем свято. Я обедаю дома в Королевском
Чертоге моём, не в общей рефекгории, заключил отец Досифей свою

беседу, всё более и более для меня загадочную.

X

Мы вернулись в столовую, и нашли в ней богато накрытый на два

прибора стол. Смиренный, глядящий в землю келейник явился здесь

артистом своего служебного дела. Он только что положил белоснежные

салфетки и, отступя, смотрел, с наклоненной на бок головой,
симметрически ли разставлены хрустальные флаконы с винами, и на своём ли

месте красуются плоды далеких климатов, прилетевшие по железным

дорогам в монастырь Св. Юра.
Бросив опытный взгляд на дело своих рук, он изчез неизвестно как, без

малейшего шума. Тиканье часов из соседней комнаты удостоверяло нас,
что мы остались наедине от всяких посторонних ушей, в том числе и его

собственных. Монастырская практика таинственности едва ли не всюду

одинакова. О чём бы ни беседовал наедине духовный отец, духовный сын

может узнать не иначе, как впоследствии, с его соизволения. Так думал я.

Но тут было и вовсе не ведомое мне, было даже невообразимое...

Полуосвещенная столовая имела теперь вид оригинальный. На
тёмном фоне дубовой резьбы, раскиданной по мебели, по стенам и по

карнизам, белизна скатерти, салфеток и блеск посуды казались чем-то

чудесным. Сквозь горлышко хрустальных бутылок светились красноватые

уголья перегоревших дров, распространявших в комнате запах жилого

покоя и вместе с тем вкусно изготовленных блюд, подогреваемых здесь

посредством различных каналов теплоты сосредоточенных в погасающем

живописно береговом костре. Сотворив предобеденную молитву, отец

Досифей усадил меня против мраморной печки, и начал открывать в ней
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золоченые дверцы, пытая взором и обонянием, где подогревалось какое

блюдо. Заманчивое дыхание трапезы разлилось тонкими струями в

нагретом слегка воздухе, и отец Досифей, уподобляясь некоему жрецу,
поставил на столе серебрянную вазу, на крышке которой было изваяно

весьма искусно яблоко в листьях.

Забыто ныне, юный друг мой, волнение молодых лет моих,

примолвил со вздохом. Привык я к одиночеству среди самых близких ко мне

людей. Внимая чужеземной беседе их, живу мыслями о моих родителях и о

той, которая каким-то сверхестественным способом сделалась мне

дороже и ближе самих родителей... Все трое переселились туда, иде же нет ни

печали, ни воздыхания. Но как мне радостно было узреть на тебе её

пленительный образ! да ещё при таких критических обстоятельствах!

Воистину обновися, яко орля, юность моя. Теперь все, и самое крайнее, на

что решается человек, твердый в решимости, легко для меня.

Так говорил святоюрский затворник, наливая для меня стерляжью уху
в тарелку, которой фарфор был артистически украшен полупрозрачным

изображением цветов и зелени. Лицо его в самом деле сделалось

юношеским. Изчезло как-то в нём и ленивое ожирение. Черты его стали

подвижными, выразительными и отзывались былою красотой, которая как

бы виднелась мне сквозь матовое стекло.

Но эта красота от времени до времени затмевалась набегавшим на неё

облаком. Из глубины души подымался у моего земляка мрак

подавляемой грусти, и мутил радостное, почти детское выражение глаз его.

Перед нами стояла красиво составленная группа разнообразных
рюмок, можно сказать изваянных из хрусталя. Наливая мне в одну из них

душистого вина, отец Досифей заговорил, в виде комментария, о

зависти, господствующей в среде монастырской братии и о взаимных изветах

перед владыкою митрополитом.

Всякая вещь, которую ты у меня видишь, продолжал он,

изображена живо в сердце моих товарищей по ремеслу... увы! мы здесь

ремесленники... изображена ядовитыми красками... О! если б они знали

всё!... Когда б и им было известно, как тяжела моя внутренняя расплата

за внешнее благосостояние! Когда б знали они, какою ценою всё это

куплено!... Впрочем эти убогие души не способны к приобретению,
следовательно и к отречению от приобретённого... Но если б они были тем,
чем был я, и чем, по милосердию Божию, есм ныне, ничему бы мною

приобретённому, вернее сказать мне навязанному, они не завидовали.

Я знаю, как им обидно моё отчуждение, о причине которого никто

из них и не догадывается. Впрочем я вознаграждаю всех их кой-чем

иным... Но и между собой они всячески враждуют, эти сенаторы

монастырского общежития, эти по-нашему соборные старцы. Одно связует их

некоторым союзом, похожим на братолюбие. Трапезная пища для

старческого стомаха неудобоприемлема: того ради святоюрский сенат снискал

себе дружбу владычнего повара. В кулинарном искусстве муж сей

изощрён, по их словам, паче всех сынов человеческих. И то сказать, что

здешний высокопресвященный довёл свой стол до совершенства, как они

выражаются, постоянным попечением о своём драгоценном для них здравии.
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Не вкушает он иной рыбы, кроме той, которую видел собственными

глазами животрепещущею и благословил для своего питания собственною

рукою. Владычний повар содержит у себя трапезные сосуды соборных

старцев, и полагает в них от владычнего стола коему ж до по делам

щедрот его. Таковое общение можно сказать, сохраняет наших старейшин,
если не в братолюбии, то в общительной тихости, тем паче, что

престарелый владыка отучнел, и можно сказать провождает жизнь в одном

возлежании, мало внимая изветам хульников. Приемлет он хулы их в

анекдотическом смысле и покрывает благодушным осклаблением.
Эта тирада была саркастическим снимком с лицемерного языка,

выработанного не у нас одних, монастырским отвержением того, что

переносится в монастырь целиком и отличается от мирского только

гарниром. Произнося её, земляк мой, как бы нехотя полустыдливо раскрывал

передо мной собственную жизнь, составленную из противоположных

начал, и в силу долгой привычки, колебался между ними. Насколько знал

я тогда свет и его «хороших людей», настолько видел в нём повторение
светской нравстенности неразлучной с лукавством. Насколько был я

тогда способен читать в лице своего собеседника невысказываемое

словами, я читал в лице роскошного монаха и то, что мы любим в нашем

ближнем, и то, что мы в нём презираем.
Осеняя пищу и питие крестным знаменем, загадочный всё больше и

больше святоюрский отшельник давал мне практические наставления

касательно употребления того и другого с кроткой улыбкой, возбуждаемой
моею неопытностию; но тут же вздыхал о слабости природы

человеческой, в которую с детского нашего возраста (говорил он) враг
человеческого рода (по просту, извращённый человек) всевает зерна

будущего грехопадения даже рукою ближайших к нам и благожелательных особ.

Моя покойная матушка, помяни Господи её душу в царствии

твоём! (говорил он с трогательным чувством) была для меня, с

отрочества моего наилучшим товаром, какому иной раз позавидовал бы

блаженный во своём чревоугодии владыка, была наилучшим товаром не

токмо для меня, но и для бедного батюшки, безмездного, можно сказать, тру-

женника. Кстати разскажу вам, как сочетал их Бог нерасторжимым для
человека союзом. Приятно в отрадный и, надеюсь, великий для меня день

воспоминать о таких благих душах, украшающих всё человечество.

Батюшка мой, в юношеском возрасте труждался под руководством
опытного иконописца и резчика в той самой обители, в которой
воспитывалась матушка. Он останавливал на себе взоры инокинь

изможденным лицем своим, которое переносило их воображение в сонмы святых

мученников. Родился он на Божий свет немощным до такой степени,

что до трёх лет не говорил, а потом произносил отдельные только слова,

и то с болезненною протяжностью; жизненный же путь его был усеян,
со времён детства, цветами, прикрывавшими терние. Худощав он был до

жалости, и жалость о нём вошла в сердце моей матушки-монастырки

предварительно любви. Была она круглая сирота, как и мой батюшка, и

жила в монастыре у своей тётки игуменьи, снискивая своё содержание

работою рук своих. Дивным искусством шитья своего зарабатывала она
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больше, нежели ей было потребно на одеяние, обувь и прочая. Этот

излишек употребила она на то, чтоб их молодой, трудолюбивый, искусный
иконописец, резчик и золотарь иконостасный, пробуждаясь от сна,

получал для питания своего парное тёплое молоко, присылаемое неведомо
кем «для спасения души своей». Дело христианского милосердия и

братолюбия долго совершалось тайно: и шуйца, можно сказать, не ведала,

что творила десница. Но, как «ничтоже есть покровенно, еже не откры-

ется», то открылась и тайна немотствующей обоюдно любви. Сперва
узнал мой батюшка, кто именно из монастырских спасенниц спасает столь

ревностно душу свою вместе с немощным и хилым телом его, а потом

история достигла и самой матери игумении.

Благодушная была старушка игумения, из рода панов Сосновских,
по сестре своей родственница этого панского дома, захудалого со времен

козацкой Руины. Давно уже обратила она внимание на благонравие и

прилежание молодого иконописца, всего же более на то, что и сам его

мастер не мог придать ликам святых такого богомыслия, какое воплощал в

них мой благословенный свыше батюшка. И призвала она его в палату

свою, и вопросила среди сонма о Христе Иисусе сестёр своих: как

завязалась между ними монастырскою племянницей её столь близкое,
предосудительное всей обители знакомство? Он же, потомок древних Незлякай-

лов отвечал дерзновенно: что знакомства между ними никакого не

бывало; что видали они друг друга токмо во храме Божием, но что испытав

такое христианское милосердие к себе, которое вдохнуло в него новую

жизнь, пленился он ангельским сердцем панны Сосновской и вместе

гласом её клиросного пения. А глас у моей матушки был ещё лучше моего в

юности моей. Я помню его с колыбельных песен моих, и воистину мог бы

уподобить разве сладостному журчанию вод при слиянии Тигра с Ефра-
том в пределах безмятежного рая, или пению ангелов Божиих на небесах.

Так как место её родителей заступала сама матушка игуменья, то

батюшка мой, положивши тут же пред ней земной поклон, просил у неё

благословения на великое таинство брака. Со слезами радости приняла

его предложение боголюбезная старушка. Немедленно призвала она пред

лице свое панну Сосновскую, и та, на вопрос: желает ли она сочетаться

узами законного брака с паничем Незлякайленком? отвечала пурпуром

ланит и красноречивою немотою языка. Не стала благодушная тётка
насиловать её стыдливости и возгласила: «Господи! благослови союз

любви во Христе и во церкви его!» Молодая чета обвенчалась пред лицем
честных инокинь, которые все до одной любили и богодухновенного, как

они говорили, живописца, и свою кроткую, хозяйливую питомицу. Кто
из них был чем умудрён, каждая поучала благопослушную отроковицу;

кухонному же искусству и домоводству научила её сама тётка, бывшая

мать многочисленного семейства. В ужасную чуму лишилась она всех

чад своих, подобно древней Ниобе, даже к тому и мужа своего,

вступила в монастырь, яко в пристанище скорбящих, и вскоре сделалась игу-
меньею. Матушку любила она, как родную дочь...

Но Боже ты мой Господи! продолжал отец Досифей с глубоким
вздохом, со времён праведного пред тобою Иова, вопрошает недоумева¬
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ющая душа наша: почему нет на свете блаженства без примеси страданий,
ниже добра без примеси зла?... Зная всегдашнюю хилость моего батюшки,
я вполне уверен, что век его сократился бы без того парного молока,

которым таинственно поила его любящая о Бозе десница и без тех

попечений, какие день и ночь прилагала о нём несравненная в жёнах моя

матушка. Но слушай, что из этого благотворения выпало в наследство её сыну...

Говоря таким образом отец Досифей отворял дверцу за дверцею в

своей так сказать алхимической печи, извлекая оттуда серебрянные
кастрюльки, и тут же отверзал флакон за флаконом с драгоценными винами,

каких я, богатый и единственный наследник моего отца и деда, не

пивал никогда... Обед был так сгармонирован, что нельзя было миновать

ни одного блюда, не разстроив гастрономической гармонии, а вина так

подобраны, что каждый новый глоток был гостем желанным и

усладительным больше своего предшественника. Творя надо мною

лукулловские чудеса, отец Досифей снисходительно посмеивался, как смеялся бы

добродетельный Аристипп новичку-ученику своему, и тут же вздыхал

он полукомически, полуискренно, не замечая уже ни того, ни другого.
Увы! говорил он, однакож, миновали те времена иночества,

когда даже наши величавые Рюриковичи подчинялись простоте

отшельнического бьгга, когда они хаживали пешком из своего Акрополя, Верхнего
Киева, в Печерский монастырь, прославленный смиренномудрым служением

миру вдали от мира, возвеличенный и уподобленный небеси подражанием

греческому зодчеству. Там, в заключении молитвенного бдения,
принимали они трапезное угощение от убогого Христа ради старца, не от такого

роскошного грешника, каким ты видишь пред собою меня, надеюсь в

последний раз, как и в первый раз, и такое угощение было им в сладость паче

пиров, сопровождаемых песнями захожих Венетов и Моравов. В одной ветхой

рукописи, завалившейся как-то в руинах, которые признаны мною

Королевскими Чертогами, читал я и навсегда сохраню в памяти словеса

киевского великого князя к убогому пустыннослужителю: «Наколи же, рече,
нарекая многосмысленная трапеза мя не усолодила и в любовный напиток не

привела, якоже твой черствый хлеб, и твоё зелийце, честный отче».

Но всему своя пора и причина, продолжал отец Досифей,
вперяя размышляющий взгляд в хрусталь, тронутый багровым отсветом

потухающего уголья. Всему своя пора и причина, о юноша, возлюбленный

душею моею и сердцем моим!... Сегодня прощаюсь я с миром, в

котором, волею человеческих судеб, и я безумно согрешал, и я безотрадно
каялся, прощаюсь по подобию тех юродивых мудрецов, наших

козацких предков, которые побуйствовав и погеройствовав согласно веку, в

каком жили, уразумели наконец суть жизни своей.

Отец Досифей поднял свой фиал.
Прощайте, сказал он, обманчивые радования, прощайте и вы

обольстительные предначертания мои! Возвращаюсь к родным

воспоминаниям, скорбям и утешениям. Они, только они, спасут меня от новых

утех и новых заблуждений. Но ты, родная душа моя, источник бытия

моего, ты оставила мне в наследство не одни добрые, но и греховные

склонности... Так, так (обратился он ко мне), я не обмолвился. Она, свя¬
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тая в супружеской и в материнской любви своей завещала мне в

наследство привычки изнеженного детства моего. При небольших наших

средствах, мы жили роскошно: ибо ни один повар, ниже владычний, не мог

бы превзойти матушку в кулинарном искусстве. Даже на живописной

работе в монастырях мы всегда занимали помещения с отдельной кухней,
где матушка из любви к нам обоим, подвизалась в устройстве трапезы,
самой изысканной при своей кажущейся простоте. Мне было жаль её

постоянных трудов, и часто я отпрашивался у батюшки на помощь к ней. Этим

способом усвоил и я часть её уменья обращаться с блюдами, а главное

образовал тот утончённый вкус, который сделался неразлучным
спутником жизни моей. И вот она где губительная в иночестве похоть плоти,

которую превышает в старости нашей, только похоть очес да гордость

житейская, превышает, но не исключает, напротив, основывается на ней,
как древо на корнях своих. Отсюда произошло, что, когда я, презревший
всё мирское, вселился среди иноков (это было ещё в России), надо мною

сбылись апостольские словеса: «дадеся ми пакостник плоти», попросту

сказать грех чревоугодия. Он, этот грех, овладел мною в интересах

искусителей моих. Но об этом узнаешь мою исповедь после... Так, я хочу и

должен исповедывать пред тобою, чистый юноша грехи мои, вольные и

невольные, именно перед тобою, носящим образ и подобие той,
которая не давала и не даст мне в конец погибнуть...

XI

Но довольно с тебя иносказаний, прервал он свою речь, вставая

из-за стола. Мы оба выпили, в меру нашего хотения. Яства и питие

были нам теперь уже не в наслаждение и в утоление, а в отягощение. В

беседе с тобой,- мой драгоценный гость, время прошло быстротечно для

меня, молчалника многолетнего. Того, что слышал от меня ты, никто не

слышал и не услышит. Между тем вчера со мной произошло такое

событие, что я провел почти всю ночь без сна; сегодня же мне предстоит

беседовать с тобою о предмете, требующем полной откровенности.

Необходимо мне соснуть, а ты в это время займись осмотром моего

книгохранилища. В нём, я уверен, ты найдёшь для себя много интересного, в

особенности по истории России и русской старины. Моя третья келья,

третья часть Королевского Чертога моего, так приспособлена, что

умственному занятию в ней не помешает ничто.

Комната, в которую провёл меня отец Досифей, выходила обоими

окнами своими в уединённый вертоград его, и представляла роскошный
кабинет ученого. Собрание книг, расположенное систематически в прекрасных

шкапах, поразило меня. Земляк мой безпрестанно впадал в библейский тон,

а произношением, выбором слов и оборотами речи напоминал мне просто-

рековатость наших сельских попов, что для меня на чужой стороне было

приятною неожиданностию, как и его малороссиянизм, который он назвал

старорусчиною, давая языку Карамзина и Пушкина, sina ira et studio,
название новорусчины. Но бросив беглый взгляд на его книжные великолепные

шкапы, наполненные книгами в дорогих переплетах, я встретил новую

неожиданность: просторековатому земляку моему в его любознательности,
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кроме всем известного в нашей Владимирии польского языка, служили

также языки: латинский, греческий, итальянский, французский, немецкий,
английский. Книга на этом последнем языке, изящно переплетённая, лежала

у изголовья пышной софы на пюпитре развёрнутая, и это была поэма

Лорда Байрона, «Дон Жуан», по отзыву Гёте, безпредельно гениальная.

Очевидно эту книгу, не взирая на то, что она слывёт у клериков богоотступною,
отец Досифей читал сегодня утром, отправляясь в церковь Св. Юра служить

соборно божественную литургию. Но длинная беседа его возобновила в

моем воображении все исторические эпохи той русской жизни, которая
сохранила следы глубокой старины в живом языке своём, в своей

опоэтизированной церковности, в возсоздании варяжской буести в виде козачества, и

вместе с тем воскресила в моей душе так много дорогих и горестных

воспоминаний детства, причём было высказано мне столько таинственных

намёков, охарактеризовано столько совершившихся в наших домах трагедий,
что голова моя пришла в хаотическое состояние, и выпитое за столом вино

подействовало на неё с удвоенною силою. Я потерялся в загадочных для

меня признаниях земляка-затворника и не заметил, как растянулся на

пышной иноческой софе, которую мог бы назвать «Соломоновым ложем» автор

«Песни Песней» кто бы ни был он.

Сон мой, как это естественно, был исполнен странных видений, но

удивительно, что эти видения остались у меня в памяти.

Построенная моим дедушкой церковь превратилась игрою моего

воображения в Ватикан, который часто занимал мои мысли, и нигде больше, как

в нашей бедной Владимирии. В этом Ватикане увидел я работающим над

огромною фрескою не кого другого, как самого Рафаеля, но он был

двойником загадочного земляка моего; и возле него сидела Форларина, живо

напомнившая мне Ольгу Ивановну. На ней сквозь погребальный венок из

девственных лилий, сиял мученический ореол. Я и знал, казалось мне, что

она жилица не нашего света, но не находил ничего удивительного в том,

что усопшие принимают участие в житейских делах, и восхищался небесным

сиянием её красоты. Тут отворилась дверь, и в Рафаелеву залу вошёл папа в

образе моего дедушки. Я бросился в противоположную дверь, но явственно

слышал позади себя слова отца Досифея: «С позволения вашего

святейшества, это мои глаза». В другой зале увидел я во всю стену картину,

изображавшую прекрасного Иосифа в тот момент, когда жена царедворца Потифа-
ра сорвала с него верхнюю одежду... Вдруг изображённые фигуры
отделяются от стены и делаются живыми людьми. Вбегают полунагие, странно
вооруженные фараоновы телохранители, хватают и ведут в темницу
целомудренного Иосифа. Ватикан и Египет перемешались в сонном уме моём. Я

ничего не понимаю, что со мной делается. Наконец слышу голос отца Досифея:
«Взгляни на Вирсавию!» и передо мной засияла ослепительным блеском

красоты купающаяся плеяда, тем необъяснимым блеском, который
вторгается в тайник нашей души посредством чудотворной силы резца или кисти.

Никогда ещё не испытывал я ни во сне, ни наяву такого чувства, какое

отозвалось тогда в моём сердце. Это был, если можно так выразиться, сладкий

ужас... Но охватил я взором сверхестественное диво красоты, как меня

разбудила церковная песнь: «От юности моей мнози борют мя страсти, но ты



ВЛАДИМИРИЯ, ИЛИ ИСКРА ЛЮБВИ 109

мя сохрани и спаси мя, спасе мой»... Вслушиваюсь голос раздаётся в

саду. Кто в этом уединённом уголке может петь таким прекрасным и так

высоко возделанным баритоном? Открываю глаза: окна в сад отворены; свежий

вечерний ветерок врывается в мою спальню, и плещет на меня душистою
волною воздуха. Осторожно, как бы боясь прервать очарование вокальной

музыки, подхожу к окну. При свете ущербленного месяца, отец Досифей
напевает молитву к Спасу, который один, как высочайший идеал

человеческого духа, может освободить человека от борьбы со многими страстями, не

дающими нам от самой юности стремиться к совершенству.

Я не верил ни глазам, ни слуху моему, и теперь понял, как в самом

деле был очарователен голос моего земляка во время оно.

Отец Досифей увидел меня и подошёл к окну.
Ты спал, мой дивный юноша, сказал он, глядя на меня с

любовью. Теперь мы вечер проведем трезвенно. Может быть, я перелил и

через край чашу гостеприимства, чашу моего прощанья с миром. Но зато

видел такое видение, которого не могу назвать сном. Этим видением обязал я

тебя, мой прекрасный, мой возлюбленный! Слушай, что мне приснилось...

И, прервав свою радостную речь, он произнёс унылым голосом

неизвестно, что выражавшие слова: «Доколе, Господи, доколе?»...
Снились мне, продолжал он, пленительные окрестности вашей

левады, снились ещё непосеченные секирою древеса, насажденные

моими предками, при исходищи вод, широкие лиственные сени, под

которыми любил прогуливаться мой приснопамятный отец, обдумывая
лики и группы святых, которые намеревался живописать. Какой бы образ
ни писал, он всегда предварительно вдумывался, и, в молчаливой беседе

с ним, искал небесного вдохновения. Дивились некоторые, слыша от

него, что он ещё не готов к изображению такого-то праведного лика, такой-

то евангельской сцены; но я понимал, что его воображение работало под

наитием свыше, и никогда не напрашивался в спутники одиноких

прогулок его. Сегодня, после упоительной беседы с тобою, дано было мне

видеть его, озаренного светом неземным, в тени развесистых древес...

Задумчив был он, как всегда, и блаженно улыбающийся. Но это святое

видение как-то затуманилось и изчезло. Вместо отца, я сам бродил,
сладостно задумчивый под предковскими липами. Густые и благоуханные,
повисли они над потоком, и жужжали сотнями золотистых пчёл. Тихий

поток виясь под их тёмными сенями, блестел, как прозрачное серебро.
Тиха и ясна была душа моя. Не страшась твоего грозного дедушки, я шёл

на свидание с Ольгой Ивановной, бодрый, радостный. Она, с своей

стороны, спокойная и веселая, как аврора, шла ко мне навстречу к

заветному мостику. Она несла мне из таинственного, никому недоступного

вертограда своего полный передник сочных вишень. Я брал вишни

полными горстями, и сладостный сок их был для меня водою жизни, которую

народ называет живущею исцелющею. Я пожирал их жадно, и они

казались мне манной небесною. Никогда не знал я такой спокойной радости

наяву, никогда не смел мечтать о ней. Теперь я понимаю, почему рай
называют издревле тихим. Но вдруг взревел рыкая лев, и в его рыке
слышал я голос твоего дедушки... Пробудясь в ужасе, я вместо его зловеще¬
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го голоса, слышу звон королевского колокола. Казимир Великий звал

завоеванного силою и хитростью (vi et consilio) Русина в униатскую
церковь... Но я сегодня ослушался зова его, и пошёл молиться один в моём

вертограде. Отворяя снаружи твои окна, видел я тебя спящего. Ну, а ты

мой возлюбленный? Надеюсь, твой отдых был безмятежен?

Я спал, что называется у нас твердо, так твердо, что не слышал и

вашего рыкающего льва королевского колокола, который поглощает

нашу Русь в течение стольких столетий.

И разсказал ему первое сновидение.
Блаженны очи твои! воскликнул он. Она взирает с неба на нас

обоих. Я часто думаю, что когда бы мне было суждено смотреть на

полотно её глазами, я мог бы сделаться Рафаелем. Я часто беру в руки

книгу о любви Данте и Беатриче. Как это натурально, о Боже мой! что

Беатриче, «истинная слава Господня» вдохнула своему возлюбленному в

душу три великие песни!... По истине, друг мой безценный, славу
Господню суждено составить в человеческом роде не мужчине, а той, которая
чистой пятою стерла главу змия, суждено ей и вместе с нею всем

уподобившимся идеалу чистоты сердца, высочайшему из наших идеалов. Да!
я мог бы преобразиться силою любви моей, мог бы... Что это за дивные

слова у Данта: «Он так любил тебя, что ради тебя возвысился над

толпою». Ну а потом что ты видел?
Я разсказал ему другой мой сон.

Отец Досифей сделался ещё задумчивее. Понурив голову и, по

видимому, забыв обо мне, ходил он передо мной по песчаной дорожке.

Удивительны сновидения твои? сказал наконец он, остановясь

передо мною. Он облокотился на подоконник и подпер правой ладонью

голову наподобие известного всем ангела, видящего Мадонну. При
бледном сиянии месяца, что-то детское, непорочно детское выразилось в его

лице. Не от Господа ли сны твои, сказал он, как были те, что

предсказали Израилю начало жизни новой? Я объясню тебе после мой

мистицизм. Теперь спрошу только: веруешь ли ты в общение душ,
разлученных смертью? Если б я не веровал, что мы с ними составляем

одно нераздельно безсмертное, давно бы меня уже не было, такого меня,

каким ты видишь и отчасти знаешь. О! когда бы ты знал меня только с

некоторых сторон! Но я должен открыться тебе весь, хотя бы знал

несомненно, что ты, с ужасом и отвращением покинешь меня в этой

иезуитской клоаке, называемой городом Львовом.

Он замолчал. Я молчал также. Мне ничего не оставалось больше.

Вокруг нас водворялась ночная тишина, заливавшая, как бы кротким
забвением все резкое, крикливое, нестройное в жизни человека и в

природе. Месяц опустился к самой стене и смотрел на нас испытующими

глазами, точно и для него было тайною то, что знал один из нас и что

должен был узнать другой.

Покамест, заговорил опять святоюрский монах, я, в

соответствии сновидениям твоим, сообщу тебе вынесенное из жизни убеждение:
что чистого душею и телом юношу не может победить греховная
прелесть... Так именно и должна была совершиться история целомудренно¬
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го Иосифа с Египтянкой, что приснилась тебе безупречному, чтобы ни

говорили скептики, названные в первом псалме «губителями». Есть и во

Львове картина, не делающая чести разуму знаменитого живописца...
Нет! Библейский Иосиф был целомудрен. Целомудрие соединено с

любовью неразлучно. Без целомудрия не может быть любви... любви

истинной, высокой, как тайна жизни...

Он опять стал ходить по песку молча, и опять остановился передо

мною в той же самой позе.

Что касается истории с Вирсавией, то здесь много значило разсто-

яние между двумя периодами жизни псалмопевца, между тем, который
обозначен в псалме «Мал бех братии моей» и в псалме: «Помилуй мя

Боже, по велицей милости твоей».

Это было для меня загадкой и даже показалось каким-то бредом.
Видя моё недоумение, отец Досифей сказал: В псалме «Мал бех»

изображен пастух, а в псалме «Помилуй мя, Боже» царь.
Всё-таки я недоумевал.

«Трудно богатому в царство небесное войти», пояснил мне ещё
загадочнее отец Досифей, и, в ответ на мой вопросительный вид,
произнёс ещё более загадочные для меня слова: «Не будете яко дети, не в ни-

дете в царство небесное». Оставайся, оставайся некоторое время в

недоумении. Когда повесть моей жизни откроется перед тобою во всем

своём безобразии, тогда уразумеешь невразумительное для тебя в словах

моих. Но я облегчаю сердце моё тем фактом, что к этому несчастному, к

этому погибельному берегу нашей расторгнутой Руси пригнала меня всё

та же волна, которая привела моих предков к убожеству, моих родителей
к ранней смерти, а самого меня к скитальческой и в конце концов

позорной жизни. Не изгони бурный запорожский ветер меня из Незлякай-

лова Городка, был бы я совсем иным человеком. Я повторял бы теперь
в моём сердце радостно: «Мал бех в братии моей»; не вопиял бы

горестно: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей»... Вот моё

истолкование снов твоих. Таинственный гений обитаемого мною чертога осенил

тебя во сне твоём своими вечными, как наша душа крыльями.

И, с этими словами, изчез он из виду в темной зелени сада, на

которую перестал уже светить месяц.
Я понял, что имею дело не с грешником в его покаянном настроении,

а с героем какой-то трагедии, сознающим близость развязки.

Сердце моё смутилось. Но тут послышались на садовом песке, тихие

шаги, и отец Досифей спокойно, как ни в чём не бывало, пригласил
меня к вечернему чаю.

XII

Великолепный серебрянный самовар шипел в облаке испускаемого им

пара. На лице владельца этого художественного изваяния, достойного

Бенвенуто Челлини, лежала грустная бледность. Чтобы не обнаружить с моей

стороны пытливости, которую, как это я чувствовал, выражали мои глаза,

взял я с отчеканенного мастерски серебрянного подноса полоскательную

такой же самой работы чашку и стал её разсматривать. Она была обвита
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золотою гирляндою, которая была раскинута с художественной лёгкостью
и по самовару и по подносу. Не мог я скрыть своего восхищения, как

турист, приготовленный достаточно для путешествия воспитанником

Академии Художеств, состоявшим при Университете в звании профессора
живописи и скульптуры. Но восхищение моё было встречено с горечью:

Эти дорогие игрушки, сказал отец Досифей, получил я

недавно из Рима, в день моего ангела, который, знаю, взглянул на них с

отвращением. Впрочем одноименник строго взирающего на меня с небес

ангела хранителя, Досифей, не Андрей мирянин, а Досифей инок,

сегодня в полночь будет подвергнут испытанию, и если выдержит его до-

стохвально вместе с тем, кто сделал себя его смиренным побратимом
(вот ещё загадочный культ полудикого Запорожья!), тогда можно будет
нам троим сказать: «и сотворим три сени»... Худшее, что мог бы

предпринять против меня мой тайный Иуда (прости мне Господи сравнение),
не было бы ужаснее того, что уже сделано моими заграничными

друзьями. Но мне ничто не страшно, мне, последнему из Незлякайлов...

Не понимал я, о ком и о чём идет здесь реч, но ясно видел, что

напрасно стал бы отдалять признание, тягостное для меня, но необходимое

для моего собеседника.

Честнейший отче! сказал я, вы приписываете горестные

события вашей страннической жизни, для меня загадочные, изгнанию,

которое претерпели от моего дедушки. Но он вас не изгонял, да и не мог

изгнать, из Незлякайловщины.

В буквальном смысле не изгонял, но уничтожил рай мой и был

причиною не только моего бегства, но и всех сопряженных с этим

бегством зол... Впрочем он строго за меня наказал, упокой Господи,
душу его в низреченной милости твоей. Воображаю, каково было

положение твое и всей вашей семьи во время тяжбы его с отцем Харлампием.
Эта тяжба, сказал я, не могла переполнить горькой чаши

домашних наших зол: давно лились они через край и подрывали здоровье
моей бедной матери; но чем он больше сокрушил её, так это была

мысль воспитать внука иначе, не так, как был воспитан сам дикая

в диком его уме мысль... Дедушка не любил высших училищ, воспреоб-
ладавших уже в моё время над семинариями, да и никаких училищ,

кроме школы церковной, где ничему больше не обучают, как только

чтению, письму и клиросному пению.

Лице моего собеседника осветилось улыбкой.
Ribaldo flagitiosus переяславской семинарии, сказал он,

должен был возненавидеть все учебные заведения. Без всякого сомнения, и

наше «преславное Запорожское войско», величаемое так даже в

знаменитом «Советовании о Благочестии», приостановило во время Руины,
школьную науку из той же самой досады на её крупный горох.

Но пока не порвались мирные связи с отцем Харлампием
(продолжал я) он следовал его совету, яко мужа ученого и красноречивого; в

сущности же отец Харлампий был здесь только пособником бедной

вдовицы, угнетаемой деспотом отцом, и в её горе, не мог придумать иного

средства к успокоению, как присоветовать богачу воспитать внука соот¬
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ветственно той роли, какую предназначено ему играть в большом и в

малом свете, яко наследнику земель и капиталов дедушки. Этим способом

обоє мы с матерью очутились в губернском городе, где я был

вольнопреходящим пансионером при гимназии...

Это сравнительно блаженное положение наше резко переменила ссора

патрона с клиентом. Немедленно потребовал дедушка нас обоих к себе и

стал твердить безответной моей матери, что заставит каждого кланяться

своему внуку в пояс, хотя бы не умел он даже подписать своего имени.

«Разве не кланялись (говорил он) попы, игумены, даже владыки

Игнату Галагану и другим полковникам, что не умели подписаться на

собственных присудах своих?»... Незавидная готовилась мне тогда участь: под

ферулою раздраженного старика, я взрос бы запуганным, а потом и

жестоким, как он сам, дикарём. От этой горькой участи спасла меня на

время мерещившаяся козакам, как и самой антикозачествующей шляхты,

протекция сильного в всесильном свете человека, и вот как попал я в

распоряжение графа Красова, который обращал на меня меньше внимания,

чем на любимую болонку, но, который усыпительным для самого его

Карамзиным положил начало моей русской любознательности. Не долго я

был чтецом у графа Красова. Меня внезапно потребовали от дедушки к

себе, и я был вновь отправлен с матушкой в губернский город. Эти

резкие переходы от одной крайности к другой совпадали с историческим

прошлым козачества, которое, в своей завзятости, делалось внезапно

союзником того, кого недавно «воевало и плиндрувало», как злейшего

врага. Дело в том, что, по дошедшим до несчастного моего дедушки слухам,
в Университете, к которому подготовляли меня, профессоры, в

противность и попам и архиереям, проповедуют вольнодумство. Для наследника
стольких политических утопий всякие перевороты в обществе и в

государстве казались возможными. Дедушка, в своей досаде на попа и на всё его

начальство, стал запивать не в меру прежних лет, и, в пьяном бреду,
решил, чтоб его внук, на зло всему поповскому, сделался учёным
вольнодумцем, что в его диком уме значило врагом не только духовенства, но

и самой церкви. «Слухай ты, капшук! (сказал он мне на отпуске): щоб ти

мені зробився Волтером, чуєш? щоб твого слова довгокаптанники

боялись, як пуги воли! Сим, а не тим иншим оддячиш дідові за ёго втрату».
Но не дождался мстительный старец такой радости. Едва из благородного
пансиона перешагнул я в университет, как он скончался.

Почуяв приближение смерти, грозно наказывал он моей бедной

матушке, чтобы не смела хоронить его под церковью, где лежат его

славные предки вместе с безславными Незлякайлами. «А перевези
(повелевал он) мое тело в зимовник и поховай без попа, без дяка и без подця-
чего. Нехай надо мною ніхто не хамаркає»... Напрасно матушка просила

у него дозволения похоронить его по крайней мере в монастыре, где

почивает её мать и сестра. «Не хочу за бабами лежати (прохрипел
непримиримый козак). Твоя мати наплодила мені дочок, а сестра знюхалась

з маляренком»... И это были его последние слова.

Бабушки не застал в живых, но в моей детской душе рано
запечатлелись упрёки недовольного вдовца. «Ледача говаривал он в упрёк её
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дитям и внуку, потребила от земли славне ім я Гладких. Чого не

зробила шабля Хмельницького, те вдіяла шерепа нікчемна».

Понимаю, сказал мой собеседник, с какой досадой думал он

о переходе Гладковщины в твой род, в род безвестных в козацкой
Руине Ступакове. Но вот что для меня непонятно: как при такой любви к

продолжению знаменитого рода Гладких, не пожелал твой дедушка

вступить во вторичный брак?
В нём было много противоречий, отвечал я: набожность и

безбожие, аскетизм и любовь к бражничанью, сердечная привязанность и

готовая к своему делу ненависть. Бабушку не то что не любил он: он

только гневался на неё за рождение дочек, вместо сыновей. Но, любя её,
поступал по пословице: Люби, як душу, и труси, як грушу», или по

правилу нашей малорусской Эвтерны:
Ой не пий й не лий,
Ой люби й не бий!

Буду пить, буду лить,

Буду любить, буду бить...

Козацкая была у него любов, козацкая набожность, козацкая и

ненависть. Для меня всего поразительнее была благотворительность моего

дедушки. По разсказу матушки, с незапамятных лет перед каждым роковым
святом появлялась у него на подворье широкая монастырская брика, так

называемая укладистая. Это значило, что приехали двоюродные тётки

бабушки в качестве монастырских просительниц милостыни. Дедушка
принимал их с такием усердием, что даже бенкетная светлица превращалась в их

спальню. На поставленную в ней двойную кровать наваливали гору
запасных пуховиков, и дедушка смеялся, когда ему разсказывали, что черницы

сбрасывали на пол перины, довольствуясь одними простынями. Заочно

называл он их монастырскими шерепами, но прилюдно оказывал всяческое

почтение, а при отъезде укладистая брика нагружалась донельзя самыми

лучшими хозяйственными продуктами, в том числе и знаменитою

вишнёвкою, «стомаха ради», приговаривал дедушка, отвергая подобающие в таком

случае протесты честных инокинь. Время гостевания у него монастырских

попрошаек длилось обыкновенно три дня. В первые сутки вопрос об

отъезде был встречен с его стороны гостеприимной угрозой: «порубаю колеса»;

во вторые сутки «цыгане» крали монастырских кляч, а в третьи
монастырский кучер, по диавольскому искушению, оказывался мертвецки пьяным, и

только на четвёртый, и только на четвёртый день утром всё приходило в

надлежащий порядок. Дедушка до того благоволил к теткам черницам, что

во все время пребывания их в нашем доме обходился с домочадцами без

брани, без топанья ногами, без стука кулаком об стол и прочая. Но

проводив инокинь, посылал за ними вслед поговорку: «Первый день як

золото, другий як срібло, а третій мідь, хоть и додому ідь»... Бедная бабушка
знала домашнюю тишину только во время пребывания в доме

монастырских тётушек, да в те дни, когда наследственное гостеприимство её

сурового владыки велело ему вызывать из глубины души ясную погоду на своё

грозное и гордое лицо. Когда же наконец обрела она тихое пристанище

среди житейского моря, дедушка щедрою рукою заплатил за её усыпальницу
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присутствовал при каждом поминовении души её и что всего

удивительное плакал. Над своенравной дочерью не захотел он плакать, и смог

подавить перед людьми слезы, однако ж, когда она с горя удалилась в

монастырь, он из монастыря не потребовал её к себе. Как объяснить в нём такое

противоречие? Или хотя б и такое: раздражённый безсилием своего

подкупа создатель церкви отвергся таинств её, вооружился всячески против

духовенства, единственного своего наследника хотел, на зло попам, сделать

атеистом, и в то же самое время громогласно совершал молитвы по

Часослову во своей светлице, а когда нашли его в пасеке мертвым у ночь Св. Зо-

симы, под его изголовием оказалась Псалтырь, и было видно, что он

готовился предстать пред верховного Судьи по христиански, как понимал он

христианство. Он лежал в чистом белье, а в каморке стоял у него

собственноручно сделанный гроб и в гробу штоф доброй горелки, какую находят

обыкновенно в древних козацких домовинах или дубовинах*.
Прости ему, Господи, все прегрешения! сказал отец Досифей, не

только ведомые, мой драгоценный, но и неведомые им такие, о которых

вспоминать подобает не внуку. Во всяком случае это был человек,
одарённый природою щедро, но извращённый нашей убогой просвещением
средою. При других обстоятельствах из него вышел бы воин в роде Петра
Сагайдачного, или черноризец вроде Никифора Тура, а ещё при других, этак

столетий через пять от нашего хаотического времени, из такой талантливой

и энергической в злодеяниях личности вышел бы великий русский
патриот и самоотверженный противник запоздалых убеждений. Сколько могу

судить, они, наши Сагайдачные, Туры, даже Борецкие и Вашенские, по

своей природе, были не лучше и не хуже твоего дедушки, только что среда

воспитала их иначе. Впрочем и шляхетская старинная школа жизни, вместе с

козацкою по закону, который мы зовём игрою случайностей, могла

выработать из него чудо-юдо наподобие Хмеля Хмельницкого и Петра
Дорошенка, столь симпатичных твоему дедушке. К противоречиям в характере
нашего Гладкого, я прибавлю ещё одно: гордость и унижение. Гладкий
гордился своим родом, своим богатством, но поставил ни во что друга своего

детства, героя честного, и унизился до грязной лжи и до подкупов между

людьми похуже не только нашего отца Харлампия, но и его самого.

Гордился он перед маляром знатностью своею, но не удовольствовался
отвержением его от родства, нет! а предпринял против него кляузничество, но

истинно иезуитское. Оно и было причиной того явления, которое тебя изумляет:
как человек древнего русского рода, потомок русских колонизаторов и

мужественных защитников родного края, очутился в общежитии с

иноверцами? Только иезуитским, а не козацким деянием надобно бы приписать
подобные результаты. Но козаки во многом уподоблялись иезуитам, и

закваскою козатчины часто делались воспитанники школ иезуитских; а малая

закваска, подобно оному квасу фарисейскому, заквашивала всё тесто. К ним

же, как и к последователям Лойолы, применимы вечные словеса: «по

плодам их познаете их». А в настоящем случае козачество, в особе твоего деда,

принесло такой плод, что член честной и богоязливой семьи, сделался, как

*В старину шляхту и козаков-кармазинников хоронили в выдолбленном дубе.
Отсюда и поговорка дав дуба, умер {Прим, автора).
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видишь, сам сообщником униатов, над которыми, как над ренегатами ещё
с 1596 года тяготеет проклятие древнего русского благочестия.

Озадаченный больше прежнего загадочным превращением, я сказал:

Не могу себе представить, какое кляузничество мог изобрести такой
невежда для того, чтобы поставить в горестное и простите меня

предосудительное положение такого, как вы, честнейший отче, человека, на

чужой стороне, вдали от его незлякайловской влиятельности! Дедушка мог

импонировать незлякайловцам своим богатством, крутым характером,

щедрым гостеприимством, мог, в козацкой ярости своей, пренебречь
собственным приношением на алтарь веры, мог смело и дерзко показать землякам,
во что он ценит их религиозные предания. Всё это ещё понятно для меня.

В нём, как в натуре страстной и деспотической, возможна была, по моему,

конечно, ещё неопытному взгляду на жизнь, такая грубая реакция, в

своём роде геройская. Она мне напоминает попытки Хмельницкого идти с

Ляхами и Татарами на Москву, перед которой он столько раз плакался... Но

простереть гонительство над возлюбленным несчастной дочери за черту

государства, загнать представителя древнего дворянского рода в иноверную

среду и под власть римского папы, тут мои концепции изнемогают, и

мне опять, извиняюсь перед вами, честнейший отче, за дерзновенное

суждение, мне кажется, что в своём огорчении, вы преувеличиваете то зло,

которое причинил вам дедушка.

Да разве он предвидел это зло? сказал отец Досифей. Разве

могла прийти ему в голову мысль погубить мою душу, когда не удалось

погубить моё тело на малярских подвесках?.. Так точно и Хмельницкому в

запорожских «вертепах» не могла прийти в голову мысль утопить в поль-

щизне нашу Владимирию ужасным натиском на неё после Пилявецкого

дела. Да он и тогда не желал этого, когда с Верхнего Замка текла ручьями

русская кровь, а в Святом Юре была поругана даже святыня русских

гробниц! В невежественном уме твоего деда, свет заключался только в

пределах консисторського ведомства, давшего ему почувствовать его безсилие,
и не ширял он доматорскими мыслями, в злобе своей, дальше того

города, где вольнодумцы, на зло попам, как он воображал, выделывают

Волтеров. Никоим образом не могла прийти ему в голову мысль предать
меня в руки тем, которых он ненавидел уже по наследственности своей,
то есть Ляхам и иезуитам... Да, да, мой безценный! я сделался орудием тех

и других в их исконном стремлении превратить наш русский элемент в

польский, а наше православие в римскую веру. Не прерывай меня

вопросами. Узнаешь постепенно всё изумительное... Дедушка твой желал

причинить мне зло, в отместку за глумление над ним со стороны отца

Харлампия, в отместку за любимую дочь и за оскорбленную гордость. Он

был готов на всякое отмщение, какое бы случай ни представил ему, и не

остановился бы с горестью загрязню слух твой этим словом, не

остановился бы перед самым гнусным, не остановился бы перед иудинским

предательством, гнуснее которого не могло и не может быть ничего на

свете... Ведь и сами иезуиты не предвидели результатов своей

деятельности на Руси, но по плодам их познаем и ценим их. Так я познал и оценил

твоего страшного не одной суровостью и запальчивостью дедушку...
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Но что же, наконец, он сделал такое, мой надменный, пожалуй
злой, но простоватый в своей гордыни и злобе дедушка? спросил я с

нетерпением, близким к досаде.

Пей чашу сладости, отвечал отец Досифей, с доброй и горькой
улыбкой: Вот тебе к чаю персиковое, вот ананасное варенье. Сахар
слишком простая приправа для такого лакомки, каким сделала меня матушка,

подготовляя в нежной преданности своей к порабощению иного рода

людям. Пей, мой дражащий, чашу сладости. Чаша горести о имени моём

прийдёт к тебе, как и ко мне пришла, непрошенная и непредвиденная. Я

не напрасно говорил, прощаясь по предковски, что проведём вечер
трезвенно... В эту ночь услышишь и узришь, дражайший ювенче, такое, что

никогда не забудешь. За чаем у меня ни вина, ни сахара! А мог бы я тебе

предложить рому, истинно ямайского, который бы наполнил ароматом

своим весь Королевский Чертог мой. За обедом ты пил facrimae Christi (о

римское кощунство!), пил и хвалил не всуе, но не подозревал, что под

ногами у тебя погреб, в котором хранятся вина, употребляемые только

«Князьями Церкви», то есть князьями князей и королей, кардиналами; не

подозревал, что спустись в этот благоухающий погреб, по машинной

лестнице, ты пришёл бы древним подземным ходом в загородный дом,

который серьезно мог бы назвать Королевским Чертогом. Но в сторону
соблазн роскоши побивающий холодом цветы истинной любви в сердце!...
Знай только, что вкушаешь чай, лучше которого не подают своему

богдыхану. И не купец привез его во Львов, а друг...
Но тут его чело нахмурилось. Из под низко спустившихся золотистых

бровей сверкнул огонь, не свойственный природному выражению
голубых его глаз.

Друг, повторил он мрачно, или злейший враг, какого только

может иметь смертное существо под солнцем... Ты не понимаешь меня,

счастливое дитя, укрытое от житейских бурь игрою случая, а пожалуй и

тем, что называют Провидением, согласно его неисповедимым целям.

Знай же, что этим другом был и до сих пор может быть иезуит. Те,

которые обтекают моря и земли, дабы обратить хоть одного человека в

свою веру и сделать вдвое худшим сыном геены, те снабжают меня

непосредственно ароматнейшим, как видишь чаем, достойным обоняния
самовластнейшего из владык мира сего. Так много значу я для них, о

чём ты уж вовсе не догадывался, такие чаяния соединены у них с

моим у нас на Руси забытым и во всяком случае ничтожным именем.

XIII

Час от часу было мне не легче. Отец Досифей читал это на моём

лице. Я был готов думать, что он бредит. Но он умел подавлять мрак,

поднимавшийся со дна его души, от природы ясной. Смотрю на него, и

прелесть его лица сияет опять передо мною поэзией целомудренной
молодости, поэзией церкви и веры, заповеданной нам блаженными в своих

упованиях предками.

Вообрази меня, говорил он, как бы угадывая мои мысли,

вообрази таким чистым от всякия скверны, каким я вижу тебя, в какого
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верую, видя, как веровал в неё. Ты её живой, дивный портрет, и даже

голос твой напоминает мне те звуки, которых я не забуду, как говорит

родственный Руси поэт.

Do когіса swiata і ро koricu swiata.

Он мне казался юношей; он мне казался таким, как будто между
нами стоял флакон рому, который напоил бы ароматом весь Королевский
Чертог. Он потянулся ко мне и поцеловал меня нежно, страстно,
благоговейно. Искра любви не погасла в его сердце. Я видел в нём

оправдание тех слов, которые нельзя читать равнодушно: «Вода многа не может

угасити любве, и реки не потопят её: аще дасть муж все имени свое за

любовь, уничижением уничижит его».

Мы долго молчали в трезвенном наслаждении чаем, которого я утром
не умел оценить, но который теперь показался в самом деле таким, какой

мог привезти с Востока только любящий друг, или соблазняющий враг.

Вообрази меня, заговорил опять незлякайловский маляр моего

дедушки, вообрази меня чистым, как голубь, но, увы! не таким

умудрённым, как эмблема вечности змея, когда я, с растерзанной грудью,

бросил последний взгляд на расписанную батюшкой церковь, чтобы

покинуть родной городок одиноким, бросил последний взгляд и на

таинственную леваду, в которой не было моей «голубицы в предостении».

С другом нашего дома отцем Харлампием я простился заблаговременно.
Я вручил ему на хранение все деньги, которые он уплатил мне за мое

наследство. По предварительному с ним соглашению, снабдил он меня

одеждою иночествующего странника, и я направил стопы мои к

монастырю, основанному нашими древними Афонитами. Там, в этой

духовной школе, я намеревался приготовить себя к путешествию ко Святой

Горе, Афону... Увы! бурный дух твоего мстительного дедушки дал иное

направление ладье моей. Обет мой не был исполнен. Не из таких,

видно, людей, как я, выходили наши древние афониты, те «преподобные
мужи Россы, богословием и житием цветущие», что, оставаясь

неведомыми миру, спасали Русский Мир от иезуитских поползновений.

Восходящее солнце золотило только верхи высоких верб над Незля-

кайловым Городком, когда я был далеко в поле, далеко от покинутого

займища предков моих и далеко от монастыря, в котором новая

великомученица укрылась от нового Диоскорда... Не желая иметь общения ни с

кем, в глубоком горе моём, я двинулся в мой путь пешком. Усталость до

изнеможения, глад и жажда даже до смертной муки, вот что мне было

нужно в дороге для подавления тоски моей. Если бы видела меня с

небес... о детская вера! для какого умственного и сердечного удовлетворения

мы разстаёмся с тобой?... да! если б она видела, когда я приближался к

Афонитскому монастырю изнурённый и колеблющийся, как пустынная

трость под ветром, измождение моё показалось бы ей, без сомнения,
больше того, в каком она видала суженного своего, предмет ангельского

милосердия своего и небесной любви своей. О сердце нашей

древнерусской жизни! увижу ли ещё тебя?.. Ты мне сияешь теперь светом

невечерним в сиротствующей мечте моей. Но тогда затмился еси густым туманом,

над которым точно воздушное явление, стояла золотая глава призывной
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башни твоей. Она одна приветствовала меня, коленопреклоненного в

тумане обтекающих её вод, как бы в жертвенном курении... О! если б я

тогда не лишился гласа и всей телесной силы моей! воспел бы я Господню
песнь перед нашим родным Иерусалимом. Но я был уничтожен моею

скорбью, и, подобно, раздавленному червю, приполз молча к Святым
Вратам древнего святилища, приполз и повергся пред ними, яко сметье.

Сидящие у Святых Ворот нищие, непрерывно, приложили обо мне

попечение... Ты всеконечно знаешь, что в афонитской ограде, тут же у
Святых Врат, помещался Больничный монастырь. Немедленно дали знать

настоятелю, что иночествующий странник лежит простёршись безгласен у
самого входа в обитель, и скоро я очутился в больнице Пречистой
Матери Божией, на попечении у соборного старца, Иринея. Его разспросы
были немногочисленны, да и на те не скоро я отвечал ему. По

произношению, он был такой же Малорусе, как и мы с тобою. Родной акцент, с

родными нашими поговорками, произвёл на меня действие могу сказать

целительное. До тех пор я был безвыходным жителем Незлякайловщины, и

не имел понятия о том, как родные звуки дороги нам после того, как мы

наслушаемся звуков более или менее чуждых. Доброжелательный, в

простоте своего слова, да и вообще образования, был отец Ириней, хотя

простодушие простиралось у него далеко за пределы апостольского наказа: «Не

будьте дети умом, по сердцу будьте младенцы, а по уму
совершеннолетни». Доброжелательный был он человек, и первый посвятил меня в тайны

искуса иноческого. Но вскоре, по зависти врагов своих и местников, как

он говорил, волею владыки архимандрита, был удалён в отдалённую от

обители Пречистой Богоматери пустынь. К сожалению, должен я

упомянуть, что его обвиняли в некоторых поползновениях к греху, не

соответственному иноческому чину. Это прискорбное обстоятельство прошёл бы я

молчанием с непорочным юношею; но отец Ириней своим дружелюбием
ко мне сделал меня как бы наследником того злодеяния, от которого

пострадал сам. Он был, как выражалась братия, фаворитом прежнего

владыки, возвысился при нём до звания соборного старца, в молодых ещё летах

был сделан настоятелем больничного монастыря, мечтал уже о панагии, и

носил бы её, когда бы внезапная смерть не унесла благодетеля его из

мира живых. От природы добросердечный и любовный, поддался он

искушению гордости и гнева против своих завистников, не предвидя падения

сильного, на которого опирался, как на каменную твердыню. В гордости и

гневе причинил он много скорби не одному иноку своим нашептом пред

лицем владыки как выражалась братия, и теперь наступила для его врагов

година отмщения... О люди! оградясь от мирских искушений
монастырскими стенами, вы являете всё тот же образ мирян, только лишь под иным

одеянием, и даже власяница, даже вериги и посты не спасают вас от

страстей, которые вы отвергли и возненавидели среди мира.
Относительно меня отец Ириней явил себя самарянином поистине

милосердным. Мало того, что принял меня в больницу, он из больницы
взял меня в своё обиталище и, приводя ко мне часто монастырского

врача, ухаживал за мною, как отец за родным сыном. Сведав об этом,
зложелатели распустили слух, что будто бы я в самом деле родной сын его;
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что будто бы ещё во времена оны был при покойном владыке

протодиаконом, давал он некоей знатной персоне подержать на руках гробик из-

биенного от Ирода младенца, и что будто бы я произошёл на Свет от

протодиаконского ухищрения. Наружный вид мой, который находили

тогда пленительным, убеждал слушателей шепотной клеветы, что я

родился, как выражалась она, за высокими порогами.

Клевету эту сообщил мне сам отец Ириней, сидя у моего изголовья

во время моего выздоровления. Не нахожу слов для описания тебе,
дражайший мой, какое действие произвёл на меня разсказ его. Предсмертный
хлад объял моё немощное тело, и мне казалось, что я возвратился к

жизни лишь для того, чтобы она погрузила меня в геену греховной
нечистоты. Я незаконнорожденный, и какой незаконнорождённый! Помыслив
о моих родителях, я застонал таким болезненным стоном, что

милосердный мой Самарянин испугался и послал за монастырским врачём...
«О мой отец! о моя мать!» Эти слова повторял я, воздевая руки к небу как

бы молил взять меня к себе, и предчувствие каких то неизреченных зол,

увы! справедливое, больше чем справедливое стеснило мою грудь.
Желая меня возвеселить, отец Ириней (он был человек благодушный)

начал разспрашивать меня о тех, которых не было уже на свете. Тебе, мой

единственный, многое неизвестно о них. Знай же ещё, что моего батюшку
с Афонитской обителью соединяли воспоминания драгоценные. После

своих родителей остался он таким же круглым сиротою, как и я; но в

летах далеко юнейших. Предсмертным исповедником и душеприказчиком

одинокого отца его, а моего деда, был киево-печерский иеромонах

Иннокентий, гостивший на то время у своих родственников, родителей нашего

отца Харлампия. Был Иннокентий муж ученый, академист, и с юности

своей прилепился к дому Богоматери, где и состоял соборным старцем, как

в моё время отец Ириней. Он увёз моего батюшку по шестому году в Афо-
нитскую обитель и воспитывал его для иноческой жизни, лучше которой
не находил ничего в свете. От него то батюшка мой воспринял любовь к

чтению, вместе с грамматической и риторической образованностию,
которую впоследствии передал и мне, а равно усвоил себе основания

живописного искусства. Но не в том дело. Батюшка мой, встретивши в Незлякай-

лове монастыре хранительницу жизни своей, тем не менее остался верен

воззрению своего наставника, и всю свою жизнь иночествовал не по

монашескому, а по своему собственному обету, произнесённому пред Богом

в глубине непорочной души своей. Такова была и указанная ему свыше,
как он веровал, помощница в житейских попечениях. Это были

последователи монастырского, вернее сказать Христова учения в мирской жизни:

оба любили уединение; оба по мере сил своих, помогали труждающимся и

обременённым; оба постоянно имели перед очами души своей

совершенство небесного Отца нашего. Не доставало им только черных риз для того,

чтобы сделаться иноками. Но и сей недостаток восполняли они

постоянным почти пребыванием в монастырях, которые напоминали им

счастливое беззаботностию отрочество. По внушению старца Иннокентия,

пристрастился батюшка мой, как он сам, и к живописи; которой обучался у

монастырского иеромонаха Киприана, искреннего друга Иннокентиева. По



ВЛАДИМИРИЯ, ИЛИ ИСКРА ЛЮБВИ 121

смерти сего достойного вечной памяти, праведного мужа, батюшка, любя

поучительную странническую жизнь, переселялся из монастыря в

монастырь служа всюду своим искусством в живописи и резьбе под золото без-

договорно и работая для дома Божия почти без мзды. «За это рука

Господня (говаривал он) привела меня в Незлякайлов монастырь и указала

подругу жизни, преданнейшую из женщин».

Могу тебе сказать нелицеприятно, мой желаннейший гость, что

они двое, со мной трое, собрались по евангельскому слову, во имя

Христа Спасителя, и воистину Господь пребывал посреди нас. До входа в

дом Гладкого был я блаженнейшим из людей; но на цветы моего сердца

дохнул там губительный хлад, и житейское море воздвигалось окрест
меня бурями напастей. Несчастный! я мнил, что в Афонитской обители
пришёл наконец к тихому пристанищу и вопиял из глубины души к

Спасу: «Пощади от мук живот мой многомилостива» Увы! здесь-то и

началось обуревание, в котором ты видишь меня в этом губительном
чертоге роскоши, недоведомо и королю Казимиру Великому.

Первая из бурь-настей постигла меня в день моего, можно сказать,

воскресения из мертвых. Ещё стонал я под её муками, как моё сердце

поразило новое горе: это была весть, принесённая незлякайловскими

прочанами об успении моей возлюбленной в Незлякайлове монастыре,
возлюбленной сердца моего, пристанища отрадных помыслов моих. О,
зачем я воскреснул из безпамятства? для чего мой болезненный бред

прекратился в объятиях жизни, а не в объятиях смерти? Две души,
блаженные отторжением от всего земного, искали бы одна другую в безпре-
дельности, и нашли бы в неизчислимых обителях небесного дома Божия.

Теперь, о! теперь их разделяет бездна непереходимая...
И собеседник мой склонился головою в свои ладони, точно как бы

меряя духовными очами непереходимую бездну...
Но возвратимся, сказал наконец он, возвратимся в тихое

пристанище каким я воображал Афонитский монастырь... Здесь воздвигание

житейского моря бурями напастей открылось окрест меня во всём своём ужасе,

подхватило меня на свои волны, носило долго безсмысленного в области

вечной тьмы, и наконец извергло на этот берег искушений, где ты меня

обрёл, в этот неодолимый для Руси редут иезуитства и развращаемой
иезуитами полыцизны... Не поглотило меня оно, что было бы для меня

меньшим злом, а бросило в жертву чудовищам, ужасным даже и для такого

духа, каким был одарён возвышенный над многомиллионною толпою Данте.
Грешный я человек, продолжал отец Досифей: что-то

сладостное примешивалось к неизречённой горести моей, когда я помышлял о

дальнейшем течении драгоценнейшей для меня жизни. Я, втайне от

самого себя, радовался смерти той, за которую с радостию отдал бы

собственную жизнь... Но те самые прочане, которые принесли из Незлякайлова

Городка повесть о её кончине в моё мнимое пристанище от житейских

бурь, то есть некоторые из них, явились в моём убежище клеветниками

моими, такими злоязычниками, которым Писание советует лучше
повесить себе на шею жерновой камень и потонуть в пучине морской. Они

соблазнили о мне младшую братию, так сказать «малых сил», вселили в
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них такие хулы, какие мог сочинить разве «человеконенавистник искони»,

сам «отец лжи»... Но сочинитель сделался мне известен лишь только я

сведал, из которого незлякайловского кутка были богомольцы. Мы оба

знаем Квашевку, примыкавшую к самой винокурне твоего дедушки. Имя

кутка Квашевки пошло от старинного козака Кваши, главного «потужлика

Гладкого... Предки козака Кваши разбогатели, как и Гладкие разбогатели,
шарпаниною наших предковских добр, яко прибочники значных Козаков,

козацких «дук-срібляників» и их потужники в набегах и беззакониях. На

старика Квашу бывало часто жалуется у нас отец Харлампий, говоря: «Не

понимаю этого человека: богатый, семянистый, к церковному обряду
приверженный и при этом кощунствующий, а именно на счёт жизни

будущего века. В трезвом виде молчалив до немотствования; но в пьяном

не обинуясь возглашает, что это поповская выдумка. «Абы мені, рече,
було добре на сёму світі, а на тому нехай мною хоч тыны підпирають»...
Господь и наказал таки его за кощунство: при смерти отнялся у него язык, и

все его сокровища, зарытые как водится, в землю, изчезли точно сон.

Сыновьям Кваши на кощунства была известна батькова схованка, но всякий

раз, когда они становились против него опир, старый кощунник
переменял её. Так наступил он и незадолго перед смертью. С горя сыновья

«богатыря» Кваши распились, вдались в позвы при делёже батьковщины,

обеднели и поделались у твоего дедушки «винниками», стали как поют

кобзари, «казаны шарувати, плечима сажу вытирати»... И вот из них то

двоих, приходя на тройцу в обитель Пречистой Богоматери, всевали в

братию клевету, подобную плевелам диавольским. Зложелатели отца Иеринея
подхватывали её на лету и монастырь исполнился злоглаголания.

Видя такое искушение от лукавого (это конечно было его делом,

делом того злого и лживого духа, который вечно борется в человечестве с

духом добра и правды), видя и понимая, как люди искушают людей
подобно лукавому Господней молитвы, сперва не обращал я внимания на

велеречивые языки, искавшие возставить против меня моего благодетеля,
а меня против него. Я не только не допускал возможности перехода его

любви во вражду, но, из чувства благодарности за его доверчивую беседу
со мною, многое прощал ему в душе, чего не одобряла в нём совесть моя.

Я видел, что он был подготовлен к иночеству не такими людьми, которые
воспитали сокровенного человека сердца во мне, и выжидал первого
удобного случая заговорить с ним так сказать воспитательным языком. Сим
способом неопытность моя в духовной жизни сделала меня сопричастным
слабостям его, если не самим поползновениям ко греху. Но дух тьмы, этот

человекоубийца искони, овладевает намеченною жертвою постепенно.

Когда враги и местники моего благотворителя ковали ему даже такие

ковы, как тот, который потряс утробу мою и все внутренняя моя; когда они

сплетали такие сплетни, как привлечение в обитель Пречистой чада

плотского греха своего, друзья его, вернее сказать друзья слабости его,
соучастники монашеских проступков его, вместо того, чтобы отвращать
метаемые в него стрелы, доводили до его слуха всяческие толки, всякие

скверны, невозможные в иночестве, как я думал тогда. Этим они возмущали
спокойствие души его, и тем самым помогали тонущему в злобных помыс¬
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лах погружаться в них всё глубже и глубже. Однажды сидели мы с отцом

Иринеем за чаем, как сидим теперь с тобою, по «стомаха ради», чай наш

был приправлен ароматом спиртуозным. Ты видишь, что я тогда отступил

уже от наследственного правила трезвости, какую в течение всей жизни

соблюдали блаженные и благословенные родители мои. Отец Ириней, среди
беседы и чаепития, достал из под спуда рукопись, и, держа её обеими

руками, как некое сокровище, заговорил со мною так откровенно, что я не

мог взирать на него без некоторого смущения, наконец сказал:

«Не скрою от тебя, которого я от всего сердца и от всего

помышления моего назвал бы родным сыном, не скрою от тебя главной причины,

повода, или побуждения к велеречию со стороны завистников моих... В

нашу чудотворную обитель притекают благочестивые люди не токмо со всей

Малой, но и со всей Великой России. С первых времен моего иночества,

когда я протодиаконскими возглашениями потрясал, могу сказать,

каменные стены, а тем паче чувствительные сердца и утробы, обращал я на себя

взоры знатных и богатых особ. К тому же Бог одарил меня нарочитою

способностью собеседования с алкающими нищи духовные... Есть между
нашими иноками высокоученые люди и красноречивые витии, но им не

дано сего дара. Я же не проходил никаких наук, но судьбы Божие поистине

неисповедимы. С несколькими знатными персонами я даже вошёл в

душеспасительную переписку, и вот видишь сам, сколько у меня бархатных
подушек и дорогих вышивок: все это усердные приношения за мои

назидательные беседы. Нашим умникам оно и завидно, что моим простым, без

многоучения, словом дорожат в Москве и Санкт-Петербурге; некоторые же

персоны притекают издалече и подолгу проживают у нас в гостинницах,

ради задушевного беседования со мною лицем к лицу и устами к устам»...

Всё это, продолжал отец Досифей, что я передаю тебе его

словами, можно пожалуй разуметь, как некоторое изумление над ближним,
в сознание нашего умственного и нравственного превосходства... Но,

увы! слова и некоторые дела отца Иринея были ничто иное, как

программа будущих моих деяний, только при другой обстановке и в

громадном сравнительно масштабе. Но над ним бедным, над самим собой

посмеются моим горьким смехом, смехом позднего раскаяния. Вот почему

я повторяю перед тобою суетные слова его, слова самообольщения.

«Я покажу тебе (продолжал с любовным умилением несчастный

инок) некоторые письма ко мне: ты подумаешь пожалуй, что они

навеяны влиянием Песни Песней царя Соломона: столько в них голубиной о

Христе нежности и приверженности к моей недостойной особе. А вот и моё

собрание назидательных посланий. Оно, благодаря, конечно, не моему

разуму, а наитию свыше, достигло значительного количества. Я читал

некоторые моим искренним, и мне советовали нелестно предать их тиснению.

Многие из моих духовных агнец жаждут видеть мои смиренномудрые

поучения печатными; а надобно тебе знать, что некоторые из пасомых

письменах мною стоят высоко среди знатных и сильных: эти высокие персоны

имели бы тогда в руках средство для моего возвышения, дабы тем

внушительнее сделалось моё слово... Но сказать ли, что меня останавливает? То,
что их надобно было бы представить на благословение владыке, а наш вла-
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дыка сам известный вития в письменах своих. Ты понимаешь, как мы

неохотно делимся высотою своею с низшими и славою своею с

неизвестными... Не пустит он моих посланий в цензуру. Но это бы ещё ничего... Я

придумал способ, как пройти что называется у нас «низом хмызом попід
вербами, щоб сич і сова не знала» (это я начитал в назидательной
рукописи отца Климентия, моего предшественника по Троицкой больнице), а вот

что у меня останавливает и смущает: незнание правил орфографии
(выдумают же такое слово!) У нас апостольски простых и простосердечных

иноков, пишут вообще без всяких правил, и я, до поступления в монастырь,

даже не знал, что «правила» есть не только для церковного богослужения, но

и для гражданского писания. Напечатать же книгу без соблюдения правил,
по моему крайнему разумению невозможно. Скажут: неуч, невежда,

невеглас, да и скажут то перед кем! Кроме того, и в цензуре встречу
затруднения: и в цензуру, пожалуй, не примут без орфографии. Как ты думаешь?»

«Положим, хоть и примут (отвечал я), но выпустить в свет

книгу без соблюдения правил правописания не совсем прилично».

«Так и я думаю (говорил мой Самарянин). В какую ни посмотришь

печать в церковную ли, или в гражданскую, всюду есть и комы и точки, и

всякие иные знаки да неизвестно мне, у каких слов их ставить, а у каких не

ставить. Отдать моё рукописание на исправление кому-нибудь в

монастыре, и тотчас она будет у владыки, и тогда сбудется писание: «друзи мои

и искренние мои отдалече мене сташа». «Кому бы ни вверил я мою

рукопись, дело это столь соблазнительное, что прислужиться им владыке

захочет и тот, кто ежедневно вкушал бы со мною трапезу и затрапезие. «Ядый
хлебы моя возвеличит на мя запинание». Ибо, как наверху не хотят

поделиться с нами честию и славою, так точно и внизу не желают моего

возвышения. Доложат владыке по всей форме, да ещё и пояснят, что это

неблаговидная переписка с барынями, которые как на меня клевещут уже и

теперь, «все бока шитыми подушками обложили». Это замечание слышал я

уже из уст преосвященного. Сам же преосвященный ничего не читает:

ослабело зрение; и ему такого там начитают, что хоть сейчас посылай меня в

заточение на остров Патмос. А вот что, земляченьку: мне пришла в голову

счастливая мысль... Поправь-ко ты в моих посланиях знаки препинания и

всё такое, да потом перепиши своею рукою. Твоего почерка никто не

знает, да и поправок, сделанных чужою рукою, не будут видеть в цензуре... Для
меня эти знаки препинания всё равно, что камни преткновения. Я то их

довольно по рукописям разсеял, но это только для виду. Исправь, голубчик,
ради моей любви к тебе о Господи, только так, чтоб ни сыч, ни сова не

знала. Смысла не поправляй: это дар Божий; а правописание, по моему,

пустая мода... Однако ж (примолвил он подумав) моду на

правописательные знаки соблюдает и Святейший Синод. Нам же, малейшим в братии
нашей, тем паче простительно некоторое суетствование. Подчинимся им,
всевластной моде, как бы ни была она суетна, когда столь великие власти ей

подчиняются... Итак удружи земляче. Я буду говорить, что ты недомогаешь,

потому не являєшся к богослужению; ты же, призвавши Господа на

помощь, дерзай ничтоже сумняся. Хоть и трудное оно дело, но для тебя

возможное, яко для наученного правописи с детства и отрочества».
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Не мог я отказать в просьбе тому, кто так любовно принял меня на

врачебное попечение и даже в иноческое жилище своё, хотя надобно
было отказаться от всенощных и заутрень, а это значило солгать не

столько людям, сколько Богу. Ещё прискорбнее было мне притворство болез-

нию, от которой Господь избавит же меня. Этим началом грехопадения
моего я был так смущён, что не мог молиться перед отходом ко сну, и

когда возлёг на ложе моё, то изголовье падало у меня на пол от

безсонного метания моего. Но голос отца Иринея, которым он творил

молитву, был совершенно спокоен, хотя в своих повышениях и понижениях,

сопровождался с воздыханиями, но в его воздыханиях было больше

привычки, нежели сокрушения о грехах.

Наконец, среди ночной тишины взревел огромный монастырский
колокол. Густой бас его показался мне судною архангеловой трубою.

«Звонят к заутрене (сказал отец Ириней). Душе моя, душе моя что

спишь.

Я решился было отказаться от обещания, и в этой решимости

утвердили меня слова Иринея произносимые за перегородкой к самому себе.

«О! я давно скрещивал бы трики перед церковью верных, когда бы не

враги мои и не местники... Но я загражду наконец им уста моими

посланиями. Прошу тебя двухкрат и трикрат, а не отвергши моления

моего!» сказал он выходя ко мне из-за перегородки, и с этими словами

подал мне книгу в богатом переплёте). Вот экземпляр самый полный и

возможно для моего красноречия совершенный. С этого экземпляра

будешь ты списывать; но прошу тебя не делай в нём поправок, а

переписывая всякое речение сперва обдумай хорошенько, где поставить кому и

всё такое, да тогда и пиши себе с Богом».

Чтобы скрыть моё смущение, я развернул рукопись. Прекрасный
почерк поразил меня. Отец вздохнул и сказал:

«Это писала одна из приверженных ко мне особ во время своего

пребывания здесь на поклонении нашим святыням. Сам я пишу, как Бог послал.

По моему корпусу, мне трудно сидеть в согбенном положении, да и с

детства не сделал к тому привычки. Детство моё протекло в архиерейской
певческой, а кто были мои родители, это знает один творец небесный.

Воспитывался в глухом хуторе у такой женщины, которая ничего мне не

открыла о моём происхождении, по пятому же году взят покойным владыкою

милосердным к сиротам сперва в монастырь, а потом и в его певческую...

Пока он это говорил, я пробежал глазами несколько строк:

рукопись была как нельзя корректурна.
Какого же вам ещё надобно правописания? Я не встретил ни

одной орфографической ошибки, сказал я.

«Не может быть!» вскричал отец Ириней.
«Истинно так».

«Ах, она смиренница! Это она, Христа ради, прикинулась передо
мной простушкой. То-то я удивлялся её пальчикам, когда она разливала

у меня чай!... Так ты говоришь, что здесь правописание соблюдено? Но

быть этого не может! Она? Я принял её за купеческую дочь, как и сама

она говорила, а мне намекали, что это знаменитая персона в смирении».
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С трудом уверял я отца Иринея, что правописание в его посланиях

не требует никаких поправок. Возвелясь о сём велел он мне остаться

дома всё так под предлогом недомогания и приготовить рукопись к

отсылки в цензуру таким образом, чтобы цензура возвратила её на моё имя.

XIV

Я был поставлен в невозможности уклониться от этого. Тяжел был

первый послушнический искус мой. Совесть моя возмущалась против

признаний отца Иринея; но его благодушие ко мне и простосердечие, с

которым он передо мной высказывался, подавляли ропот моего сердца.

С ребяческой наивностью свидетельствовался он Богом, что истинно

безмятежно житие было бы только в монастыре, когда бы в этом убежище
скорбящих не вкоренялись между братией зависть, ненависть и злоба.

«Разве мне (продолжал он) пристало до сих пор быть в соборных
старцах? Без гордости скажу, что ни на кого из братии не устремлялись

прекрасные глаза с такой любовью, как на недостойного Иринея. Но

зависть, купно с ненавистью и злобою, заграждала ему путь к

возвышению. Когда бы моя книга, о! когда бы моя книга появилась в печати...

Как ты думаешь? долго ль пробудет она в цензуре? Но у меня там есть

благоприятель однокашник: я напишу к нему, и буду жить надеждою,

что поборю врази моя и поперу ногами вся стужающии ми».

Давно уже я тяготился дружбою моего воскресителя, тем больше, что

он вселял в меня привычку к винопитию. Отвергать его радушие значило

бы оскорблять его своим духовным превосходством. Деликатность не

дозволяла мне являть себя перед ним таким, каким я был, с отрочества

моего, и я смиренно-мудрствовал перед ним суетно. Во время наших

келейных пиршеств, отец Ириней заставлял меня прочитывать свои

полуграмотные послания и спрашивал, какое производили они на меня

впечатления? не правда ли, что такая то мысль была трогательна такая то

возносила дух превыше земли? и т.п. К стыду моему, должен я признаться, что

поддакивал и льстил ему из пощады к его самолюбию, хотя втайне не мог

надивиться, как подобные розглагольствования могли заинтересовать

кого бы ты ни было! Иногда бес гордости подталкивал меня на иронию, и я

разверзал ещё шире бездну простодушного тщеславия моего самарянина;
но потом брала меня жалость к человеку, от природы доброму и готовому

на многое хорошее, но затменному фальшивым своим положением

между небесной высотой и земной низменностью, не говоря уже о

врождённых человеку побуждениях... Тут сатана принимался за моё сердце с

другой стороны. Если я оставлю его совсем и перейду в послушание к

другому иноку, почём я знаю, что встречу там под черною завесою, которая
делает всех чер[н]оризцев неразличимыми? Да и невозможно было оставить

своего духовного отца, не протестуя тем самым против его

нравственности. Протестом же я поднял бы на себя всех ему подобных, и тогда для

меня сделалось бы невозможным приготовление себя в этой древней
обители к вступлению в высшую школу духовную, на Афоне... И за что же я

растерзаю (думалось мне) такое доброе, хоть и греховное сердце своим

отвержением? Наконец, имею ли я право прямого или косвенного обличе-
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ния, будучи юн и в жизни иноческой неопытен? Нет, лучше вооружусь

терпением, снисходительностью, кротостию, и буду ждать удобного случая
к обращению моего духовного отца на путь покаяния.

Размышляя таким образом, не замечал я, что ко мне относятся

святые словеса: «лож есть всяк человек», и что диавол всевает в мою

пшеницу свои плевелы. Таинственный быт отца Иринея всё меньше и меньше

поражал меня; его простосердечные беседы всё больше и больше

вовлекали меня в мир тех житейских отношений, которым так называемое

отвержение мира со всеми суетами его противодействует столь безуспешно,
и наконец я стал находить удовольствие в греховных признаниях инока,

который, изливаясь передо мною в покаянных канонах, наслаждался

воспоминаниями о тайном прегрешении своём... Вот с которого времени слух

мой и моё воображение утратили первоначальную чистоту свою, утратили

робкое целомудрие своё... Не замечал я, что, вместо приготовления себя к

высшей духовной школе, я нисхожу по подставленной диаволом

лестнице в ту область мрака, в котором обрёл еси меня здесь, в этом

соблазнительном Королевском Чертоге, в этом несчастном городе князя Льва,
сделавшемся игралищем и жертвою чужеядного латинства...

Но был такой момент, когда я, позабывши все тонкие соображения
мои, порывался оставить не только своего духовного отца, но и самый

монастырь, в котором он так долго лицедействовал... Хорошо, о! как бы

хорошо я сделал, когда бы разстался навсегда с отцем Иринеем при
первом запахе его нравственной атмосферы!.. Увы! меня увлекло чувство

самоотверженного снисхождения, которое так часто удерживает нас там,

куда мы не вносим ничего собственного, и откуда выносим только

сознание сердечной пустоты, если не умственный разврат. В наказание за

недостаток мужественной строгости правил, я мучился невозможностию

или безсилием порвать неестественную мою связь, и наши

таинственные возлияния, купно с нечистыми собеседованиями, продолжались.
Наконец получается толико вожделенная рукопись из цензуры. Бла-

гоприятель отца Иринея, однокашник его по воспитанию и друг,

сотворенный от мамоны неправды, присылает её на моё имя, предуведомив о

том письменно. Я получаю повестку, спешу в почтамт, но там узнаю, что

почтальон взялся доставить посылку «на дом», зная щедрость отца
Иринея и догадываясь, что посылка послушнику предназначается для него

самого, как это бывало уже не раз. Я возвращаюсь в монастырь с

порожними руками. Воображение рисует мне радость моего Самарянина, который
сделал меня своим наперстником, чем я втайне гордился. Но сердце моё

чуяло что-то неладное в этой комбинации... И однако ж то, что случилось

никак не могло быть предугадано мною. Слышу какой-то странный говор
в тихом жилище моего духовного отца, которое прилегало к Троицкой
больнице и своей уединённостью походило на мой Королевский Чертог...
какое предзнаменование!.. Вхожу и вижу сцену непостижимую. Почтальон

валяется в ногах у отца Иринея, а тот, пылая страшным гневом и вместе

бледнея от злости, допрашивает его, кому он продал рукопись?
Не понимаю, даже и ныне, как это могло случиться, что человек,

прослуживший 12 лет в почтовом ведомстве, потерял пакет за казенною



128 Пантелеймон КУЛИШ

печатью. Почтальон был в отчаянии, мой духовный отец в

наступлении. Горькие слёзы преступника свидетельствовали об искренности его

разсказа. За безпорочную 12-летнюю службу он, человек семейный, был

представлен к чину 14 класса, и получил бы место уездного почмейсте-

ра. Утрата казенного пакета полагала преграду к достижению сей

единственной цели его честолюбия.

Я принял в бедном человеке участие, и представлял отцу Иринею,
что рукопись можно скопировать вновь, и что я готов сию минуту

засесть за переписку, с соблюдением правил правописания, так что

потеря будет лишь в одном времени.

Но эти слова до такой степени раздражили почтенного инока, что

он закричал на меня: «Изыди от меня, предатель! изыди, злочестивый

Иуда! Будь проклят от меня вовеки и веки веков!»

От неожиданности, я, можно сказать, окаменел. Я не верил глазам

своим и слуху своему. «Изыди, анафема! повторил он, бросясь ко мне

с дрожащими кулаками и с бешеной пеной у рта.
Он бы избил меня, а пожалуй и совсем убил; но в тот самый момент

отворила дверь поспешная рука архиерейского келейника, и громкий
голос потребовал нас обоих пред отца архимандрита. В руках у владыки
блестела перелистываемая им рукопись. Беснующийся инок превратился здесь

в кроткого агнца. Но ни «земное метание», ни покаянные слёзы, ни

клятвы Пречистою и Пренепорочною Девою, ничто не смягчило холодного

негодования владыки. Моему Самарянину не дозволили даже взглянуть на

всё, чем окружил он себя, чем он гордился и радовался в иноческом

житии своём. Немедленно был он заточён в отдалённый, совсем пустынный
монастырь, а я отдан под начало строгому иеромонаху Герману.

К моему счастью, меня не подвергали никакому допросу. Для
заточения соборного старца Иринея было достаточно того факта, что он

хотел напечатать переписку свою, не испросив благословения у
преосвященного. В связи с молвою, которая давно уже доходила до слуха

владыки, этот казус переполнил чашу его долготерпения.
Освобождённый от тяжести свидетельства против моего духовного

отца и благодетеля, я, с облегченным сердцем, явился пред лицо строгого

иеромонаха, Германа. В этом отшельнике я приготовился видеть

иноческое подобие твоего дедушки, и жаждал самого сурового послушания. Но

строгость достойного старца, составлявшая славу его, касалась только

собственной особы его. Относительно братии он был строг и даже грозен

только тем, что на разспросы верховного блюстителя святой обители

отвечал всегда нелицеприятно, кого бы ни касались ответы его.

Милосердый к несчастным, он добровольно подвергал себя убожеству, и потому не

дорожил благосклонностию самого владыки, в том смысле, чтобы

снискивать её угодливостию. Младшей братии не давал он чувствовать
своего превосходства, ни же старейшинства; напротив, смущал её своею готов-

ностию облегчать лежавшую на ней тяготу. Это был инок обычая

древнерусского. Духовный род его восходил к тем застольникам, пещерникам,

затворникам и молчальникам; которые создали в великом Русском Свете
славу Афонитской обители со врёмен оных. Пришёл Герман ещё в юное-
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ти из озерной Новгородчины ради великой хвалы, которою наша Афонит-
ская обитель назвучала слух его с отрочества, и многие годы отказывался

принять иеромонашеский сан, говоря о своём недостоинстве. По

видимому, он обрёк себя на вечное послушничество, в исполнении заповеди

Спасителя: «кто из вас хочет быть первым, тот пускай будет всем слуга».

Своим духовным отцам служил он ревностно и любовно с послушанием

образцовым. Но такова была исполнительность его во всем, чего требовал
иноческий чин, что почтенные старцы больше тяготились его

добродетелями, нежели дорожили ими. В его смирении, братолюбии, милосердии к

страждущим телесно и душевно был он живым обличением и молчаливым

укором во всех тех случаях, когда духовный отец его погрешал против

иноческого устава или в букве, или в духе его. Поэтому каждый с

тайною радостию отпускал его из послушничества, когда владыка усматривал

пользу в том, чобы переместить от одного старца к другому этот, как

выражался он, горящий и светящий светильник. Наконец все возопили

соборно, что не достойны, принимать послушание от инока, на котором

очевидно почила благодать Божия, и убедили владыку постричь его

самого в иеромонахи. Герман смиренно подчинился внушению архипастыря.
С того времени вошло в обычай отдавать в послушание «строгому

иеромонаху» тех рософорников, которыми почему-либо дорожил владыка в

виду их будущего. Ни епитимий, ни докоров грешному послушнику не

было у отца Германа. Любящего праздные беседы не удерживал он от его

привычек, ничего не воспрещал, ничего не повелевал; но с его

послушником происходила видимая перемена, и её то приписывали тому, что на

смиренном старце почила таинственная благодать Господня. Некоторых
же из отдаваемых ему на послушание убедил он возвратиться в мир,

устрашив их сугубою греховностию дел, которые они творили в «ангельском

чине» по диавольски, и владыка благодарил его за очищение

монастыря от людей, неразумеющих, что такое есть иночество.

Таким образом отдав меня новому духовному отцу, оказали мне

милость, а не суровость. К прискорбию моему, должен я сказать, что от

моего Самарянина слыхал я об отце Германе, что это старец надменный
святостию своею, что это любитель обличений братии перед владыкою,
и тому подобное. Посему явлошуся ми пред лице его, смятеся во мне дух

мой. Соборный старец Герман имел вид проницательный,
внушительный, грозный по мне он своим образом напомнил Господа Саваофа,
каким изображал его мой батюшка. Величественная брада разстилалась
белыми волнами по груди его, и когда я познал его ближе, мне казалось,

будто эти прекрасные волны золотятся от лучей духа Божия, живущего в

груди его, яко в достойном храме... Божий дух в самом деле сиял в очах

его и можно сказать исходил из уст благословенного старца. Это был

дух премудрости, дух разума, дух страха Божия, воплотившийся в

человечестве, любовью к человечеству.

Первое же слово его ко мне было благодушное уверение, что моя

невинность в суде, совершившемся над несчастным Иринеем, владыке

известна. «Ты был обязан (говорил он) творити волю пославшего тебя, к

обличению же духовного отца непричастен еси, нужды нет, что, в слепо¬
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те гнева своего и гордости своей, брат наш Ириней возмнил, яко бы ты,

купно с носителем писем, устроил его виновность. Обличили его пред

владыкою те благоприятели его, которым не воздержался он похвалиться

своим ожиданием и своими суетными надеждами. Впрочем его падение с

незаслуженной высоты послужит в спасение тем, которых он соблазнял

своими поползновениями] ко греху. Меня гораздо больше озаботила

распространившаяся о тебе молва, которую будто бы принесли в нашу

честную обитель богомольцы земляки твои. Но, глядя в твое чистое лицо, я,

ничтоже сумняся, вопрошу: чего ради оставил еси дом родителей твоих?»
Когда я вкратце объяснил сиротское положение мое и сказал, что

никакому греху, требующему бегства в монастырь, непричастен, отец

Герман, плюнув на землю, сказал: «Как поплевал я слюну мою, так

исплевало сердце моё то, что вошло в него через ухо моё, и не помянется моим

языком вовеки. Забудь и ты вопрос мой, яко суетный, клеветника же,

измыслившего таковое по внушению отца лжи, предоставь суду Божию».

Потом разспросил меня подробнее о моих покойных родителях и

узнав, что я состою в приятельских отношениях с отцем Харлампием,
радовался, ибо монастырский наставник отца моего, соборный старец

Иннокентий, был первым духовным отцем его по пришествии в Киевщину из

Новгородчины. «Любомудрый был старец в научении книжном (говорил
он), и многому вразумил в творениях Господних, в делах руку его. За

то (прибавил он с евангельскою простотою) восприял и от меня науку
иноческого совершенства, каково бывает оно в моей родной стране. У нас

в Новгородчине, в тишине лесных скитов, между великих озер и многих

вод, среди народа, сидящего во тьме греха и неведения, процветают
житием и богословием старцы любвеобильные. Священную веру соблюдают они

строго в делах своих. Не о том будешь богоугоден (поучают они), что

истязаешь свою плоть постом и бдением, но о том, чтобы просветилися твой

свет пред человеками, яко да видят благие дела твои и прославлять Отца,
иже на небесах. На первых порах не сходились мы с отцем

Иннокентием в мудрствовании нашем, и перешёл я к другому старцу под начало, но

потом призывал он меня к себе многажды, и были мы с ним, как сын с

отцем и отец с сыном. Тебе же, чадо, не даю никакой заповеди, кроме той

новой, которую возвестил наш Господь Иисус: да любим друг друга. Взирай
на меня самого, а не на слова мои, и если сердце твоё и разум твой примут
от меня что либо свободно, в том и будет союз нашей любви».

Так проповедывал новый духовный отец мой, и радовал меня

указанием пути в царство света; но в сердце моём водворился мрак отплу-

ду. В чём бы мог очернить меня больше прежнего наследственный враг
нашего дома?.. Не смел я допытывать у отца Германа; но энергическое
исплевание богомерзкой молвы, вошедшей в сердце его через ухо его,

давало мне понять, что клевета была чрезвычайная. У кого спросить? Не
у него. И среди меньшей, и среди старшей братии встречал я взгляды,

испытующие меня подозрительно, подозрительно и вместе злобно.

Многие из наших иноков могли перенести на меня враждебные чувства,

которые питали к отцу Иринею. Другие могли возненавидеть меня,

ревностно не по разуму, яко предателя духовного отца моего.
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Единственным разрешителем томившего меня вопроса мог быть новый

духовный отец мой; но его возвышенная в христианском смирении

беседа исключала всякую возможность вопроса о том, что возмутило кроткую

душу его. Я сразу был наставлен им на такой путь мудрствования, от

которого не мог уклониться ради суетного любопытства моего. Итак общее

отвержение, за исключением двух-трёх особ, томило меня втайне. Тягость
положения моего среди людей, у которых искал я пристанища в бурях
напастей, увеличивалась ещё от того печального для меня обстоятельства,
что образ возлюбленной девы, сопутствовавший моим помыслам и наяву

и во сне, не являлся мне, как прежде, до моего вступления в приятельские

отношения с отцом Иринеем, как бы вознегодовав на меня за них.

Внимая назидательным беседам нового духовного руководителя

моего, часто помышлял я о том, как проводил время с отцом Иринеем.
Своим мнимо покаянным воспоминаниям он осквернял слух мой и

будил во мне животное чувство, чувство любви без предмета,
достойного любви. Теперь я видел, почему в моих снах отсутствовала та, которую
благовейно видал я в прекрасных видениях прежде. Даже мои

воспоминания делались час от часу темнее, между тем как томительное

любопытство знать клевету, поразившую отца Германа вчуже, казалось мне

недостойным того высокого настроения любви и печали, которое поднимало

меня над всем земным и временным. Я решился не знать, за что меня

ненавидели и отвергали, старался во всём уподобиться снисходительно

строгому отцу Герману и моею терпеливостью преодолеть всеобщее
против меня предубеждение. Решился, но не мог этого достигнуть, и

единственною для меня отрадою в молчаливой горести была мысль

оставить монастырь, заражённый, точно чумою, оклеветанием неповинного.

Робко заявил я о моём намерении отцу Герману и, к удивлению

моему, к моей великой радости, встретил с его стороны одобрение.
Клевета (сказал он) подобна пятну на чистой ризе: убелит её

одно время. Чем чище будет риза непорочности, тем ядовитее впивается

в неё пятно гнусной клеветы... Не искушай, чадо, братии присутствием
твоим. Она вооружена против тебя за твою дружбу с бедным Иринеем,
равно как и за то неведомое тебе, что всеяно в пшеницу жизни твоей

исконным человекоубийцею, врагом истины. Изыйди от согрешающих о

тебе, и буди праведен в безмолвии твоём. Да снидёт мир и благоволение в

душу твою, да научишься самим делом прощать ненавидящим и обидя-
щим! Для преуспеяния в духовном совершенстве, я бы советовал тебе

удалиться в наши новгородские скиты. Там и по непроходимым дебрям
озёрной области живут проповедники любви и мира среди народа, который
они своим терпением и кротостию вывели из полудикого состояния. Но

советовать не могу потому, что сам я пришёл сюда из наших пустынь, яко

в школу высшую. Здесь христианская вера сотворила средостение своё в

Русской Земле, и потому со всех концов Руси текут сюда поклонники

святынь, отсюда же не устремляется народ к святыням северным. Когда

Север был ещё погружен во тьму идолопоклонства, на сих горах возсияла

благодать Господня и создался град, названный пророчески материю всех

русских городов. Притом же здесь, а не где инде дали мы, Русичи, наи¬
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сильнейший отпор напастникам русского православия, врагам древнего

русского благочестия, отпор тем знаменительнейший, что здесь русская

сила наша совершилась в немощи нашей... Не указываю тебе места, где
бы ты мог предаться духовному самосовершенствованию: пускай укажет
его тебе собственный дух твой... Я только благословляю исхождение твоё

от нас, и буду на него взирать, как на исполнение обета послушания

духовному отцу твоему... О том не сокрушайся, что покидаешь нашу святую

обитель, яко един от недостойных иноческого чина. В успокоение скорби
твоей прими от меня напутствие евангельскими словесами: «Блаженни

есте, егда поносят вас, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще,

мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесах».

Так отпустил меня из Афонитского монастыря блаженный старец

Герман. Пошёл я странствовать от села к селу, от церкви к церкви, от

пустыни к пустыни, от обители к обители... Всюду чувствовал, что моими

словами и делами приношу пользу, утешение, или наставление на правый
путь. Зимою помощь в работе а я не чуждался никакой кормили
меня и богатые люди и убогие. Когда же видел я, что моё мирное слово не

приемлется, вместе с моею работою, оставлял пристанище моё, как

оставил Афонитскую обитель... Так, странствуя, труждаясь и молясь, пришёл
наконец в Возсозидательный монастырь, прославленный подвигами духа

ещё в те смутные времена, когда наш бедный край веровал только в

подвиги меча, и когда столетний старец, один среди воителей, проповедовал воз-

создание полонизованной Руси, безтрепетными подвигами духа своего

среди ужасов человекоистребления. Здесь почивает он, богоносный, и не в

отце виделся душам пламенным тихий свет, исходящий из его усыпальницы.

Здесь чаял и я недостойный душевного покоя обрести покой души моей.

XV

Поучительное, трогательное, хотя часто и возмутительное зрелище

представляло мне наше иночество, остаток того единого устоя старорус-
чины нашей, который столь долго и столь разнообразно разрушала
римская политика, однакож не разрушила... Коль краты (восклицал я,

подобно нашему земляку Добрынину, иночествовавшему в мире праведнее чем

иночествуют многие в монастыре: «Благодатная пустынь! нельзя о тебе

замолчать. Написанные на вратах твоих лики являют собой обитателей

твоих, посвятивших себя уединению с намерением трудиться для

спокойствия душевного и для избежания сует мирских. Твой начальник,
титулуемый строитель, тем только отличает начальство твоё, что он первый на

молитве в церкви, где вечер, заутро и полудне благословляют Господа

и первый на работе, где копают, сеют, садят и собирают плоды. Твои

чада вяжут пряжи, работают резцами и другими орудиями. Они подносят

посетителям прекрасно сработанные и окрашенные трудов своих ложки,

блюдцы, тарелки, сплетённые искусно разных мер и величин корзинки и

проч., не требуя за то вознаграждения и не подавая ни малейшего к тому
вида желания, благодарны от всего сердца тем, что им дадут.

Притекающие в твой храм истинные поклонники не находят в твоей ограде ничего

оскорбляющего чистоту сердечных расположений», и проч. Так пишет
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красноречивой правдой факта Добрынин... Но сколько раз припоминал я

сцены безумия человеческого, которыми преиспол[не]на его

автобиография, это зеркало страстей человеческих, этот образец книг, достойных

написания и изучения! Скажу только, что и в «благодатных» обителях не

находил я другого отца Германа, прошедшего монашеский искус в скитах и

пустынях новгородских. Не то, чтоб у нас не было мужей столь

досточтимых, нет! они есть у нас местами по всей Руси, эта соль земли, этот свет

мира; но такого слияния высокого разума с детским простосердечием и

такой благости в превосходстве над всеми нигде и никогда не видел. В

покаянных чувствах размышлял я с отрадой и упованием о том, что

возвращусь некогда к нему и не оставлю его спасительной кисти до

скончания живота моего. Суждено мне однакож иначе. Грехопадение моё
совершилось чрез посредство тех самих даров природы моей, которые на

короткое время вознесли меня в земном блаженстве к небесам.

Из моей исповеди видишь, мой честный юноша, что никогда не

обнаружил я ни дара песнопения, ни дара живописания перед иноческим

обществом. Я как будто предчувствовал, что мои оба таланта сделаются
камнями преткновения на пути моём... Нет! вовсе не предчувствие заставило

меня скрывать, вопреки даже стоустой молве, дарования мои: я посвятил

их непорочной памяти той, которая за них возлюбила меня и которая так

дивно вдохновляла меня. «Никто (сказал я сам себе) не должен

видеть живописного искусства моего, ниже слышать моего песнопения!»...

Обет сей нарушил я в Возсозидательной обители, и там же исконный враг

человечества разставил на меня, забывшего святой обет, сети свои.

Сперва все шло здесь, по видимому, соответственно жертве, которой, по

словам псалмопевца, требует от нас всеведущий судия беззакония нашего,

готовый к очищению греха нашего. От привратника честной обители и до

её строителя все видели и признавали на моём лице, в тоне голоса моего и

во всех словах, во всех движениях моих «дух сокрушён и сердце
смиренное»... Противоположно тому, как на меня взирали в обители Афонитской
почти все обитатели её, здесь меня встретили взгляды благоволящие и, так

сказать, родственные. Нигде по извилистой стези странствования моего не

вкусил я такого, могу сказать, отдохновения от удручавшего меня чувства,

которому не нахожу даже названия... Во всех без исключения местах

моего пребывания затруднялись моею уклончивостию в ответе на вопрос о

месте моего рождения и монастырского жития. Здесь архимандрит-строитель,
взглянувши мне пристально в глаза, взял на свою нравственную
ответственность перед братией умолчание о моём происхождении, о моём житье-

бытье, довольствуясь одним именем Андрея, и посадил меня одесную себя

за трапезным столом в обществе соборных старцев и прочей братии.
Беседовал он с ними о некоей графине Кренцицкой, жене католика,

единственной дочери и наследнице русского вельможи, светлейшего князя

Краснобоярского. По поводу смешанного брака, зашла речь о судьбе русского

народа, крещенного здесь князем Владимиром Великим и попавшего под

власть иноверных и разноплемённых землевладельцев. Начитанный в

«Истории Государства Российскаго» и в других книгах исторического

содержания, и не утерпел я, чтобы не вставить кое-где словцо в интересном для
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меня предмете беседы, и тотчас почувствовал, что вырос во мнении

монастырского общества, невзирая на смиренную одежду мою, в особенности же

снискал я благосклонное внимание строителя.

Появление моё совпало с распространенным тогда на Волыни слухом
о молодом князе Краснобоярском, который был старше сестры своей

одним годом и, заблудясь во время травли редкого зверя зубря, неизвестно

где девался. Он был прямым наследником имений и капиталов своего

светлейшего отца; но с отроческого возраста впадал в загадочную меланхолию,
часто повторял евангельские слова: «трудно богатому в царство небесное

войти» и проводил incognito по нескольку недель в далеких монастырях.

Исчезновение сына свело отца в могилу, и богатая наследница была под-

хваченна богатым, светски блистательным графом Кренцицким, к общей

радости полонусов, повторивших в сотый раз присвоение русской земли

посредством искусственных брачных союзов. Необыкновенное внимание

ко мне архимандрита было истолковано братиею согласно интересному для

всех монахов слуху. Строитель не подавал и вида, что перед ним

находится молодой князь, Яснобоярский, которого имя, на мою беду, было

Андрей, но братия приписывала это мудрой предосторожности своего

принципала. Впрочем и я сам не могу иначе объяснить себе его трогательного

внимания к неведомому бедняку, хотя впоследствии, увлечение почтенного

инока моею, как ему показалось, княжескою наружностию, могло быть

истолковано его проницательностию. Как бы то ни было, трогательное
внимание или участие его высокопреподобия повело меня к самой горестной
если не гибельной для меня комбинации человеческих страстей...

Это был муж благообразный, и как нельзя более к нему носил имя

благообразного Иосифа. Братия не только любила его, но и гордилась им,

как представителем своего иночества. В молодых летах был он професором
философии в Киевской Духовной Академии, и, в качестве эксперта,

проживал долго при российской миссии в Риме. Там он имел наилучший
случай изучить историю живописи, и теперь ему пригодилась редкая у нас

область науки. Графиня Кренцицкая, приехав из чужих краёв для ревизии

утверждённых за нею «добр», как за единственной наследницей светлейшего
и занимаясь делами с помощью своего кассира, посетила гробы своих

знаменитых предков, создателей и благодетелей великолепного храма и при

нём общежительного монастыря. При осмотре одного из приделов

церковных, обратила она внимание на картину преображения Господня,
вывезенную покойным отцем её из Рима и завещанную монастырю. Глухая в

нашей волынской глуши молва повторяла несколько лет слова его светлости,

что он приобрёл эту картину от потомков гениального живописца

Рафаеля, которому де и она служила приготовлением к безсмертному
произведению кисти его Преображению Господню. Наконец эта молва была

заглушена другими, общеполезными интересами жизни. Графиня Кренцицкая
воскресила слухи о двойнике знаменитого Преображения, и предлагала за

него в пользу обители значительную сумму. Но строитель архимандрит был

так честен и так высоко стоял в оценке великих произведений живописи,
что не поколебался даже и в виду монастырского стяжания. За трапезным
столом шли об этом предмете дебаты pro и contra. Понятно, что лишь не¬
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многие голоса вторили высокопросвещённому строителю. Невзирая
однако ж на то, было решено дар покойного светлейшего, человека русского,

предпочесть приношению дочери его, на половину, можно сказать, уже

окатоличенной. В это время получено известие, что графиня готова

удвоить предложенную цену картины, но просит монастырского живописца

предварительно снять с неё копию, за которую заплатит она щедро и

которую пошлет в Рим своим приятелям, любителям живописи в виде

программы сделанного ею открытия. Строитель архимандрит отвечал

уполномоченному графини, что решение своё касательно продажи знаменитой

картины он составляет в прежнем виде, но копия немедленно будет
заказана. При этом он объяснил братии, что, её сиятельство, будучи по своему

поверхностному воспитанию, не тверда в православии, склонна, по его

наблюдению над её мыслительными способностями, поколебаться и в той

вере, которой, очевидно, даёт она предпочтение, и что поэтому Возсозида-
тельной обители следует всячески располагать её к себе, и тотчас отложить

все живописные работы ради просимой копии. «Графиня (говорил
он) с детства привыкла к исполнению всех прихотей своих, не только

таких серьезных желаний, которые служат ей к чести, а вместе с тем

увеличат и славу нашей честной обители». Она обещает посетить вторично

предковскую церковь, дабы видеть собственными глазами начало

заказанной работы. Итак идём в мастерскую нашего художника и призовём его к

полезному и почетному для него труду. Несколько соборных старцев

сопровождали строителя, который пригласил и меня взглянуть на живопись,

поразившую графиню Кренцицкую. В мастерской нам сказали, что

живописец, узнав о предмете застольной беседы, отправил в усыпальницу

мольберт светлейшего с готовым холстом и ждёт лишь благословения его

высокопреподобия с палитрой в руках. Он сведал уже о намерении багачки от

её придворного штата и заготовил так называемый бият соответственной

величины. Но мы нашли его в княжеской усыпальнице вовсе не в

радостном расположении духа. Честный инок артист был озадачен известным

каждому почитателю Рафаелевской Сикстинской Мадонны и

Преображения Господня расплывчатым абрисом, который делает непохожими на

оригинал все копии с него. Дело тут состоит в почувствовании общего,

которое изчезает по мере приближения к дивному холсту. Мы с покойным

батюшкой самобытно вступили на путь религиозных живописцев,
писавших свои религиозные картины коленопреклоненно, и лишь только

взглянул я на предмет недоумения монастырского художника общее картины,
сказалось мне в такой ясности, как будто вернулось ко мне вдохновение в

понимании всего, что было дивного в творчестве отца моего. Забыв обо

всем заветном под влиянием благосклонности ко мне иноков, я

дерзновенно просил отца архимандрита благословить меня на пробу моей кисти, к

общему изумлению, и, получив благословение, принялся за работу
немедленно, так как монастырский художник весьма радушно предоставил в моё

распоряжение свою палитру... Отец архимандрит, знаток и в живописи, и

самой технике живописи, осыпал меня похвалами при самом начале моей

работы, между тем, как лукавый, от которого ежедневно молимся в

Господней молитве избавить нас, поощрял меня к забвению обета моего весь¬
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ма благовидною возможностей) привлечь к православию

почитательницу созданной католичеством культуры, и притом весьма влиятельную в

среде волынского дворянства, загартованного в польщизне ещё во

времена козакопанской Руины. Эти благочестивые мечты и похвалы столь

почтенной особы, как отец архимандрит, возвеселили наконец меня так, что

увлекаясь моею работой со дня на день больше, я сам не заметил, как

однажды сидя за мольбертом, стал напевать любимые псалмы покойного

батюшки, которые мы с ним певали, расписывая незлякайловскую церковь...
Но здесь я должен прервать моё повествование и взять побочную

нить его, которая дивным образом сплелась воедино в историю моего

грехопадения и с появлением тебя, в виде ангела-хранителя, на краю

бездны, в которую готов был я низвергнуться... Вот когда, наконец,

отвечу на твой вопрос: что привело меня к общежитию с теми, на которых

тягость проклятия возглашенное в Литовском Бресте или Бересте
1596 года верными сынами православия вместе с политическими его

Иудами, подобными князю Константину Василию Острожскому.
Предварительно должен я тебе указать, что я давно уже проклинаю в

душе, а скоро, именно сегодня в полночь, прокляну посреди нашей

малочисленной и нищенствующей церкви отступников 1700 года, последних

русских отступников, последних политических наших ренегатов. Сегодня в

ночь я совершу крутой поворот от римско-галицкой политики к

русско-киевской, от католических соблазнов совести к нашим национальным

верованиям. В эту ночь сделаю я дерзновенное о Бозе дело, каковы бы ни были

его последствия собственно для меня, и знаю, что ты будешь свидетелем

этого дела, как достойный представитель нашей благословенной

Малороссии, нашей Днепровской Руси, устоявшей на древнерусской основе своей,
которая так пагубно поколеблена Польшею в Руси Днестровской... Но
сперва сообщу тебе нечто такое, о чем ты не имеешь ни малейшего чаяния...

У нас в Малороссии, а тем паче в Великороссии, обыкновенно
думают, что уния 1700 года, принятая во Владимирии русским духовенством и

полякующею русскою шляхтою, принята заодно с ними и народом, то есть

миллионами людей, которые поют одни с ними песни и сохраняют
обычай Киевской, Волынской, Подольской, Черниговской, Переяславской,
Полтавской и всей малорусской старины. Но эти миллионы в то время не

имели своих представителей, представителями же их песнопения,

соединенного с ним тесно языка и древнего бытового обычая ни духовные, ни

полякующие Русины не были, а всего меньше такими представителями

бы[ли] епископы владыки львовский и перемышльский, принявшие в

1720 году брестскую церковную унию. У миллионов «твёрдых» самою

своею закоснелостью Русинов не спрашивали: согласны ли они разлучиться с

верою Владимира и, вместо неё принять веру от папы, которую отверг он,
ссыпаясь на своих предков-христиан. Дело церковной унии понимали они,

не иначе, как и в 1596 году, когда в Литовском Бересте паны-православ-
ники спорили с панами римлянами, а попы-православники с попами-

папистами, иначе когда древнее русское «благочестие» стояло за свой

народ против нового римского «нечестия». И как тогда от Вильны до

Запорожья и от Вислы до Самары возненавидело многомиллионное просто¬
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народье унию, яко «веру римскую», так точно чуждается оно и ныне во

всей прикарпатской Владимирии, зовомой умышленно и простодушно

Галичиною. Ремесленные цехи, обработанные в городах по-немецки поль-

щизною в духе единения с католиками (ведь и первые проповедники в

Польше христианства были навязанные ляхам Оттоном Великим Немцы),

приняли унию в XVIII веке без сопротивления (какое высказывали в XVI

и XVII-м), так как интересы церкви не стояли более в связи с интересами

торговли и промышленности. Но то были только воротилы торговых и

промышленных дел, то была так сказать мещанская шляхта, патриции

городских республик, усвоивших себе в польскорусскую старину хвастливый

титул rzeczpospolita miejska. Простонародное же городское и сельское

население Владимирии, то есть миллионы народу в виду десятков и сотень

таких единиц, юридически это громадное количество которых Старорус-
сов, числящееся de iure в унии, фактически оставалось настолько

православным, насколько простонародные предки их понимали сущность

православия при Казимире Великом и в последующие столетия. О

православии же своем свидетельствовало и свидетельствует это население всего

выразительнее хождением на поклонение киевским святыням, таким

точно благочестивым странствованием с юга на север, к матери русских

городов, какое великорусские православники совершали с севера на юг к

центру нашего древнего благочестия к тому центру, «откуда пошла есть

Русская Земля». Так русские области, расторгнутые политикою, единились

верою, языком и обычаем. Кроме того, в самом Львове один цех оставался

православным по-прежнему. Это был так называемый цех нищенствующих

братчиков, старечий цех, иначе старече братство. На его протест не

обратили внимание в 1700 году по примеру прежних случаев нашествия

римской веры на русскую, нового римского нечестия на древнее русское

благочестие. Ему придавали не больше важности, как во времена оне старече-

му царству, которое, по преданию, имело своего избирательного царя, и

царству цыганскому, королём которого титуловался шутя один из

литовских магнатов. Но тем не менее старече братство существовало

по-прежнему и по-прежнему была у него собственная «церківця», в которой
богослужение отправлял и доныне отправляет священник благочестивый. Эта

церківця представляет печальную развалину, так как возобновлять её

никто не имеет права, присвоенного ляхами своему покупному королю ещё
в XVI веке. Но довольно того, что она существует. Её называют

раскольничьей синагогой, староверческою божницей, и в самом деле

раскольники-староверы, которых теснили в России, помогли Руси оборонить здесь

древнее русское благочестие в 1720 году, и до сих пор удержали в сектатор-

ском языке своём этот столь заслуженный перед империею термин.
Нынешняя львовская церківця представляет наш красноречивый памятник

тех многочисленных церквей, от которых католикоуниатские власти мало-

помалу отобрали все средства к их содержанию. Систематически

повергали паписты в убожество наших прикарпатских предков, и этим привели их

к повторению унии 1596 года в 1700 году. После этого несчастного года

обобрали они в силу закона несчастную развалину до конца. Все фундуши
её и даже колокола перешли в церкви униатские. Содрали с неё и свинцо-
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вую кровлю, как последний захват иноверия, сделавшего то же самое и над

Св. Софией Ярослава Мудрого в 1620 году... Один только разбитый
колокол никому не понадобился, и хриплый, жалкий голос его внушает
презрение прелатам, благоденствующим на лоне папизма. Днем он безмолствует,
потому что староверческая синагога считается de jure несуществующею.

Дверь её завалена кирпичём и запечатана. Но сохранился или проломан
тайком боковой ход. В эту лазейку проникает непризнанный законною

властью священник со своим тайным причтом и таинствующими

нищенствующими прихожанами. Это не бродяги-нищие, питающиеся

подаянием. Нищенствуют они добровольно и многие из них работают, в кожанных

и полотняных передниках, для того, чтобы помогать болящим, голодным

и холодным всех вероисповеданий, не исключая ни католического, ни

жидовского. Они находятся под опекою самих урядников магистратских, как

самые честные и трезвые работники. Впрочем во Львове давно уже ходит
из уст в уста легенда о мертвецах, встающих по ночам из могил для своей

схизматической отправы, так как им нет доступа в чистец и потому

тяжело лежать под землею. Может быть, и преданные братчикам ночные

сторожа помогали распространению выдумки.

Давно доходил до меня неопределенный слух о нищенстующей
братии и её церківце. Слыхал я и разбитый колокол во время безсонницы.
Редко и в переменные сроки собирается таинственное братство к

богослужению, и выбирает ночи ненастные, а чтобы свет в окнах, хоть и слабый, не

возбуждал внимания прохожих, братчики-старчата говорили почаще за

работой о выдуманных мертвецах... Занятый планами широкими и, как мне

казалось долго, благотворными для здешней Руси, мало я обращал
внимания на мелкую секту. Но вчера, накануне твоего спасительного

появления, это весьма знаменательно постигло меня такое приключение,

которое вдруг открыло передо мною дорогу моей жизни с соблазнами и

грехами позади, с предательством и гибелью впереди. Вот как это случилось.
Живя здесь уединенно, будучи чужим и по воспоминаниям, и по

материнскому языку, и по многому другому, любил я бродить и ездить в

окрестностях Львова по безлюдным лесам. Такие прогулки облегчали меня в

тяжких мыслях, преследующих меня среди моего видимого

благоденствия... Келейник мой, в качестве преданного, неразлучного друга,
участвовал в моих прогулках. Между прочим, доставляла мне удовольствие беседа
с одним лесничим, человеком уже старым и знающим нашу Малороссию,
где долго жил он у богатого пана в качестве садовника и откуда вывез на

родину любимую жену, какой по его словам, не найти по всему Подгорью.
Это полусхизматическое, как называет его мой спутник, семейство

распространяло, по его словам, в здешнем народе политическую и религиозную

ересь. Она состояла в молве, что Русь когда-то сольётся с Русью, и что за

пределами православного царства нет и не может быть на Руси Божьих
угодников, ибо, вместо Бога, здешние святоши угождают римскому папе.

Ничего подобного не высказывал передо мною полуземляк лесничий;
послушник мой называл его старым воробьём, и находил следы его

вольнодумства в нищенствующем братстве, о котором собирал сведения по

ремесленных мастерских и базарах. На этом основании келейник мой всячески
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отвлекает бывало меня от посещений интересного для меня семейства

лесничего. С своей стороны и старик видимо не благоволил к нему, а вчера

шепнул мне, прощаясь на ухо: «Ты возишь с собою диавола».

Мысль о возвращении к православию занимала меня в последнее

время сильно. Резкие слова лесничего, отличавшегося всегда умеренностью в

выражениях своих, поразила меня, и я начал высказывать мои новые

чувства перед моим спутником, как человек убеждения, не роскоши,

богатства, власти, знатности, а просто убеждения. На эту тему говорили мы с

ним бывало часто и всегда он, своею личностию неопровержимостию

доводов своих, наконец силою красноречия своего побеждал меня; а его

красноречие подобно тебе знать, вытекало из фактов его жизни. Если б он

хотел, он мог бы вступить на тот путь, которым шёл я, и, пожалуй,
сравнительно с летами, давно опередит меня. Но он избрал служение вместо

властвования и нищету вместо богатства. Войдя вчера с ним в откровенную

беседу о превосходстве веры над верою и будущностью обеих вер,
сопряжённых с будущностию человечества, я ждал упорных возражений, так как

никто больше не содействовал моему совращению, никто так ревниво не

охранял веры, в которую он сам перешёл из отеческого православия. Оба

покинули мы Русь по независимому убеждению; оба перешагнули границу

православного мира из любви к свободно-широкой науке; обоих нас наука

привела к перемене политических и религиозных убеждений. Мы
обдумывали совместно планы, которые долженствовали уничтожить и последний

рубеж между католиками и униатами, между Поляками и смешанною с

ними Русью, на всем пространстве разлива полыцизны по древним русским

займищам... Теперь, с первого моего слова о предмете моих

долговременных размышлений и колебаний, верный слуга мой и товарищ ученых

занятий моих, начал соглашаться со мною. С изумлением смотрел я на него, как

вдруг, на повороте из одной просеки в другую, выткнулся перед нами

оборвыш, какого во Львове и не встречал я. Кони рванули; колесо наскочило

на пень; я выпал из фаетона, а мой спутник умчался нехотя вперед.

Ударившись головою об дерево, я потерял сознание, и очнулся для

того, чтоб услышать подобно первому гонителю христианства, Савлу:
«что мя гониши?» Надо мною сидели два старика, одетые в лохмотье. В

одном из них узнал я того нищего, который за моё подаяние

поблагодарил меня внушительными словами о том, что моё и что не моё. Другой
был убелён сединами, как снег, и, несмотря на вретище, в которое был

одет, казался человеком со властию в словах своих. Не замечая, что я

возвратился к сознанию, они беседовали обо мне, как об усопшем, и я

с удивлением узнал, что мои домашние и политические тайны им

известны довольно обстоятельно.

«Умер гонитель наш (сказал один).
«Очнётся (говорил другой) Никакой раны нет».

«Это и значит (сказал первый), что Господь позвал его внезапно за

гонения благочестивых».

«Нет, он благочестивых не гнал; напротив останавливал духовных
и светских панов, а в немощную руку такого работника, как я, клал

десницею то, чего не знала и шуйца».
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«Так, брат, он щедр, потому что расточает, чего не собирал.
Ущедряли его самого за отступничество, и сделается митрополитом, так не

потерпит нашего храма и братства, как нынешний полежай. Его на то

сделают и митрополитом, чтоб изгладить среди нашей Руси последний
остаток древнего русского благочестия».

«Услышав эти слова, слова моей совести, я затрепетал от ужаса.

Утром того же дня получено было мною письмо от одной особы из

Парижа. Оно касалось того же предмета и привело меня к нерешимости

настойчивым требованиям от меня манифестации по получении диплома,

который везла мне сама эта особа. Письма не показал я даже своему

товарищу по задуманному перевороту; а нищие братчики сведали как-то о

моей тайне. В этом я видел указание свыше.

Дело в том, что возвращение на лоно православной церкви
нескольких униатов-священников, хождение галицких Русинов на прощу в

Почаев, даже в Киев, распространение в народе слухов о намерении
Восточного Царя присоединить к России древнее русское Подгорье и

существование во Львове православного нищенствующего братства,
тревожили политиков, заправляющих всеми делами в несчастной нашей

Владимирии. Близкая мне, к моему и её несчастью особа, пишет ко мне из

Парижа, чтобы я был готов к принятию на себя по галицко-львовской

митрополии немедленно по вручении папского диплома, то есть ко

введению унии в самую жиз[н]ь червонорусского народа, который, в массе

своей всё ещё тяготеет к возсоединению с подолянами, киевлянами и с

другою бывшею некогда польською Русью. Лучшим к тому средством

(пишет она) полагали в Риме поголовное введение в австрийской Руси
католичества, из которого-де, в течение трёх столетий никто не

возвратился к схизме не только из простонародья, но и из таких

независимых людей, как русские князья Сангушки, Корецкие, Вишневецкие и

прочая и прочая. Каким способом убогие и ничего незначащие в

обществе люди, эти оборвыши, эти лесные скитальцы узнали о нашем

проекте, этого мне не открыли они. Когда же я почуял, что пойман в мрежи

римских ловцов, как рыба, и встрепенулся, как пойманная рыба всеми

членами и возстонал всей глубиною души моей, волнение моё было в их

глазах несомненным знаком наития свыше, и старший из собеседников

обратил ко мне слово, которое своим тоном поразило меня:

«Господь явил тебе гнев свой, лишив тебя дыхания. Господь явил

тебе и милосердие, возвратив тебя к жизни. Подумай же, доколе не

отлетел от тебя пречистый ангел его: к чему послужит наилучший дар
Божий на земле, жизнь, тому, кто погубил свою душу?»

Эти слова заставили меня приподняться, точно как будто в них была

целительная сила. Никакой боли, никакой слабости телесной, не

чувствовал я. Вглядевшись в лице говорящего, я прочитал на нём ту строгость,

которая запечатлевает лица людей, приблизившихся к смерти, и я, казалось

мне, восприял от него какое-то ясновидение. Мне показалось, что глаза

души моей прозрели в загробную жизнь, и я проговорил во глубине моего

духа: «Это она послала его, скончавшего течение земной жизни, вестником

жизни вечной. Он видит её; он видит всех троих; он говорит их устами».
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Я погубил душу мою, говоришь ты?» спросил я.

«Погубил», отвечал он спокойно.

«Чем я погубил?»
«Прелюбодеянием и отступничеством».

Эти слова в устах дивного старца, были действительно со властию: так

сильно повлияли они на меня. Я почувствовал себя как бы

воскреснувшим из мертвых. Какой то луч отрады и упования проникнул в мрак

моего отчаяния, по истине сатанинского, иудинского.

«Старче, кто еси?» вопросил я.

«Смиренный иерей христианской церкви, старший братчик
нищенствующего братства».

Я молчал, собирая в уме всё, что слышал об этом братстве, и он

изъяснил мне все обстоятельства братии своей, прибавив к тому, что

вретище (у них оно называется верет) возлагают на себя все братчики,
как бы траур, когда собираются к богослужению, или желают укрыться
от неприязненных русскому благочестию взоров.

Я почувствовал неизъяснимое желание облегчить мою совесть

исповедью, благодатное отрадное желание. Облечённый во вретище старец возсе-

дал передо мной, среди густого леса, на пне величаво, как на апостольском

престоле. Я преклонил перед ним колени. Товарищ его поднялся с

другого пня, чтобы не быть свидетелем исповеди; но я, в порыве покаянного

чувства, сказал, что желал бы видеть всю церковь собранную вокруг, дабы

по древнему обычаю, перед всем собранием верующих исповедать грехи
мои. Всё, всё я высказал, что было у меня на совести, и половина

томившей у меня тяжести свалилась у меня с души. Я спросил у моего

исповедника: когда удостоюсь принятия святых тайн из его честных рук, дабы тем

свергнуть иго церкви лжеапостольской и он мне назначил нынешнюю

полночь. Меня будет ждать в указанном месте один из нищенствующей
братии и проведёт в руинное святилище. Я решился на крайнюю меру в виду

крайней меры, принятой врагами русского благочестия и русской
народности. Лучше смерть нежели зол живот. Что касается тебя, мой единый,
то наибольшее зло, какое могут в этом случае причинить подданному

Российской империи, будет высылка его за пределы Австрийской. Но мне

дорого, чтоб ты, именно ты был свидетелем обращения моего к церкви,

действительно святой, действительно соборной, действительно апостольской.

Тут мы услышали стук возвращающегося фаетона, и старцы меня

оставили. Они, однако ж были замечены моим келейником. На вопрос его:

с кем я беседовал в лесу? я не отвечал, и повёл речь на тему: где я, там и

слуга мой будет. Его полное согласие следовать по моим стопам,

повторенное тем же тоном, что и до приключения в лесу, признаюсь тебе, смущает
меня. Неужели ему легко из одной роли перейти в другую? Мне помогли

в этом неведомые никому ни в монастырях, ни в городах обстоятельства

моей жизни. Они погребены во глубине души моей, и ты один знаешь

начало и конец моей жизни... О, когда б я мог скрыть от всех и в

особенности от тебя то, что было между началом и концем! Но и камни возопиют к

тебе о том, что я делал и позволял выделывать со мной за политическою
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пропастью, которою отделена Русь возсоединенна от Руси отторгнутой...
Признаюсь тебе, я боюсь келейник мой, будучи моим слугою, в сущности,

был моим руководителем, или соблазнителем и развратителем.
Оставленный мною теперь позади себя путь жизни сделался для меня ясен:

выяснилась по видимому в моем разумении и роль моего неразлучного

товарища в странствовании по духовным мытарствам... Но так и быть! решаясь
на всё, я должен верить, что и его душа, в нашей совместной жизни,

подверглась подобному переубеждению самого себя... Мало ли тому примеров

представляют биографии людей, одарённых высшими способностями к

умственной и сердечной деятельности? Скажи: кто мог бы лет шестнадцать

править моими помыслами и чувствами в качестве слуги не имея в виду

никакой награды за службу, не обнаружив ничем тягости службы
безвозмездной? Кто мог довольствоваться только моим сообществом и нашими

совместными трудами? Или же я страшно заблуждаюсь? Неужели прав

старик лесничий, назвав его без околичности диаволом? Дивное со мною

творится. Но против сатанинских дел в образе друга я прибегаю под покров

той церкви, которую мои родители называли единою святою, соборною и

апостольскою. Я согрешил так много перед небом и перед ними, а всего

больше перед нею, что,, подобно блудному сыну, считаю себя потерявшим

прежние права, и готов к самому уничиженному положению, какое

только может указать мне скитальческая жизнь.

Твой честный разум не может и вообразить, как я деморализован,

как я запутан. В этом и состоит пагубная политика иезуитов. Ты

спросишь: что им во мне? Спросишь: на что понадобилась моя бедная
единица, когда у них перед глазами ловитва тысяч и тысяч единиц. Так! Но

только я звено той цепи, которую накидывают паписты на земной шар;

я только петля в тех мрежах, которые они закидывают в великом

океане жизни. Я нужен им для того, чтоб уловить в своё послушание
сильных и богатых: нужен, как на удице прикормка. Вот на что им

понадобилась моя убогая, безсильная и горе мне безчестная единица! Сего

дня настал час моего освобождения... Но ты должен мне сказать

искренно: не чувствуешь ли ко мне такого отвращения, какое, знаю,
чувствовали бы они, все трое, когда бы не были взяты от нас? Не желаешь ли, из

чувства презрения или страха или просто из благоразумия, оставить меня

здесь одного с моим заподозренным товарищем доигрывать мою

трагедию? Если я уже слишком тебе противен и по своему положению опасен,

оставь меня сейчас и гради своим спасительным путём врозь от меня.

Честнейший отче сказал я. вы ошиблись горестно,
предполагая во мне подобные чувства...

Теперь уже (остановил он меня) не называй меня честнейшим и

даже просто отцом. Я поспешил принять на себя ангельский чин в одной
из благочестивых обителей; но то, что я сделал потом, лучше сказать, что я

позволил со мной делать, лишило меня иноческой чести. Я перед тобой

разстрига; но лучше мне быть презренным разстригою, нежели облектись в

тот сан, который уготовили мне враги нашего древнего благочестия.

Трудно мне высказать, в каком я был состоянии. Скажу только то,

что если отец Досифей привлек меня к себе так сильно в первые часы
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нашей беседы, то теперь, в его противоречии с прошлым и в опасности

от того, что может с ним воспоследовать в ближайшем будущем, он

сделался мне дорог, как родственник и друг.

XV/

Когда я высказал ему это, как сумел, он принял слова мои по

видимому равнодушно: его занимали мысли другого рода. Он взглянул на

свои великолепно разукрашенные часы и отворил окно. Ночь была

тёмная. Сиявшие с вечера звёзды задёрнула густая влажная завеса. В

воздухе было тихо, но чувствовалось приближение грозы.
Слышишь? спросил он таинственно.

До моего слуха долетал явственно хриплый голос разбитого колокола,

который иногда слыхал я сквозь мягкий и полнозвучный гул
«королевского дзвона», лежа у открытого окна и в ночной тишине, предаваясь

историческим созерцаниям.
Этот полуразбитый колокол сказал мне земляк древнее

святоюрского. Быть может, он звонил ещё в слух уха князя Льва Даниловича, а

пожалуй и Данила Романовича. В настоящую минуту унылый звон его

связывает с ними наши сердца могущественнее, нежели ты можешь представить.

Для меня это великая ночь. Митрополит, предназначенный сокрушить

священные узы родства заполоненной Ляхами Руси с Русью свободною, этот

возсозданный Римскою Куриею предатель, пред лицем тех, которые одни

достойны здесь русского имени, засвидетельствует наше древнее родство

хотя б и горячею кровью своею... Вот каким зрелищем угостил земляк

земляка в нашей Владимирии! На твой вопрос: как сын моих родителей
очутился в иноческом общежитии с чадами православно-русской анафемы, я

могу, покамест отвечать, что это богатство, которым я окружен, что эта

роскошь, неведомая ни моим предкам, ни таким людям как отец Харлампий и

отец Герман, всё это не больше и не меньше, как тяжкие цепи. Тяжеле оне

и пагубнее тех, которыми тираны приковывают узника в его тюрьме и я

был именно прикован до вчерашнего дня, но в эту ночь, перед глазами у

тебя, порву мои узы, как соломенное перевесло.
Так говорил человек, от которого, по видимому, зависело довершить

в нашей Владимирии то, чего не удалось Кунцевичам и Рушским
устроить в Белоруссии, на Волыни, в Киевщине и всей Малороссии.
Жалобный звон одинокого в ночной темноте колокола явственнее прежнего

врывался в отворенное окно. Под окном послышались чьи-то шаги.

Этот человек ходит всегда мерным шагом, как регулярный воин,
сказал отец Досифей. Никогда и ни с чем не спешит он, в твердой
уверенности что сила берет силу в житейских делах по непреложным законам. Он

готов принести вместе со мною исповедь перед всею церковью верующих.
Он ждет вместе с нами. Теперь идёт с докладом, что карета готова, и если

б она везла нас к эшафоту, его поступь и голос были бы одинаковы.

Полагаю, что и на эшафот взошёл бы он тем же мерным шагом, и перед

гильотиной не отступился б он своих убеждений. Это воплощённая верность,
безмолвная скромность, многоученое смиренномудрие, многоопытное в

страстях самообладание... Послушание, советование, соболезнование,
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всё это имел я под рукой в моём келейном уединении, имел и кое-что

другое... Но уши его, каков он ни есть, не созданы для повести моей

несчастной любви, для повести о моих благословенных родителях. Один ты

её знаешь. Ни для кого в свете не отверзу я в этой притче уста мои,

никому не возвещу моих первоначальных гаданій... Ты один... Но вот он, ангел

света, или демон тьмы, этого я не знаю до последней сцены трагедии
моей... Он готов принести покаяние пред всею церковью верующих и

принять вместе со мною святое причастие во оставлении грехов наших и

заблуждений. Об этом была у нас беседа во время твоего сна...

Меланхолическая, тревожная и саркастическая речь моего земляка

была прервана появлением келейника в непромокаемом плаще.

Спокойный вид верного слуги представлял резкий контраст с возбуждённым
видом господина его... Но земляк мой также побывал в школе

самообладания, которыми славится Римская Курия в представителях своих.

Машинально, точно на обыкновенную прогулку надел он поданную
келейником епанчу, взял шляпу, перчатки и грациозно предложил мне взять его

под руку. Мы вышли и последовали за молчаливым провожатым к

темневшей на белой стене калитки. Щёлкнул ключ. За калиткой стояла

двуместная карета, заметная больше по нетерпеливому топанью лошадей,
нежели по своей фигуре. Фонари зажжены не были. Келейник вскочил

на козла, и таинственный экипаж молчаливо покатился под гору.

Все достопримечательные здания во Львове, сказал мне мой

спутник, ничто в сравнении с тем, которые увидишь ты нынче. Снаружи оно

представляет подобие опрокинутой макитры; но мне хочется видеть в этой

макитре подобие великолепной княжеской шапки, ободранной кругом. Эта

круглая груда древних кирпичей, проросших травой и мхом, эмблема

падшей и позабытой власти Рюриковичей. Но внутри тебя поразит иного рода

бедность, которая дороже иного богатства, дороже злата, серебра и камене

честна. Я помню, как я, в качестве лица, влиятельного у ложия

митрополита, был проведен в эту развалину при дневном свете. Меня поощряли

ускорить руйнованье руины; но привычка чтить римские развалины внушила

мне правда презрительную жалость к раскольничьей синагоге; я отложил

дело церковного порядка на будущее, и оно волею судьбы превратилось для

нас в настоящее. Когда католики теснили наше православие вместе с

псевдоархиереями русскими, грабителями предковских церквей, а потом заодно

с владыками-униатами, злато и серебро исчезло не только с образов, но и

с самого жертвенника, а на служителе алтаря, верном преданию осталось

только вретище, которого никто не польстился присвоить, ни даже Жидо-
вич-тряпичник. Ты увидишь чего никогда не видел и не воображал
чашу деревянную, едва размалеванную в честь и славу содержащегося в ней;
увидишь оловянную мисочку; увидишь звезду жести и железную ижицу, а

епихарь из простого полотна с нашивными камлотовыми крестами. Риза

и надризник у священника это такое вретище, в котором изчез и самый

след первоначального цвета. Но эта вопиющая бедность в том смысле, что

она то и отстояла православный храм от жадной к поживе унии, в то время,

когда все другие подпали власти иноверной. На позор и безчестие

восточной церкви оставили паписты эту презренную в их глазах ветошь древнего
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русского благочестия. Но в глазах неополяченного Русина она сияет

преданием об том времени, когда обнимало, как Волынскую, так и подгорную,

прикарпатскую Владимирию. Преемство священнослужителей с тех пор

непрерывно совершается в забвенном святилище, как бы в исполнение завета

борцов за предковскую веру, которые в своём «Советовании о благочестии»

постановили: «Хотя бы на нас низвергались мечи и стрелы и камни, но

епископы один другому да преемствуют...» На них, на этих нищих

священнослужителей, взирают, как на юродивых, и благо им, что так взирают на них:

иначе по кирпичу бы разобрали ветхое святилище, давно бы не осталось

и следов его. А когда бы предвидели, что совершится в нём ныне, в эту ночь,
то и самое место, где стояло руйновище, сделали бы неузнаваемым.

Никогда ещё ниже в те дни «когда великокняжеская шапка являлась в Галиче и во

Львове на высоте власти своей, славянское православие не торжествовало

так над латинством, как восторжествует в эту ночь...

Тут его дрожащая от нервного возбуждения рука схватила мою руку,
и волнующийся от избытка чувства голос проговорил: «Святое

причащение примет от православного иерея тот, кто наименован уже в Риме

преемником парализованого митрополита святоюрского и кому ставленни-

ческую грамоту привезут, может быть завтра из Парижа».
Когда бы не все предыдущее, эти слова показались мне бредом, а моя

ночная поездка сновидением. Но дивная жизнь моего земляка

предоставила мне уже сама в себе много утаенного от исторических

воспоминаний и социологических наблюдений. В этой таинственно

совершающейся жизни я видел звено тех спасительных для Руси преданий,
которые не давали ей потерять своего внутреннего образа всех иноземных

наплывов и внутренних переворотов.

Так! продолжал мой спутник, словно читая мои мысли в моём

учащенном под его дрожащей рукой дыхании в руки юродивого старца

иерея передаст возвышенный великомудрым Римом святоюрец исповедание

веры своей, исповедание Владимира и Ярослава, исповедании Антония и

Феодосия. Пренебрегши роскошные трапезы, вступил он в братство
постников: отвергши царственное богатство, сопричислится к

нищенствующим. Но тёмное предание о совершившемся, я верую, послужит

русскому возсоединению больше громких деяний международной политики.

Тут мы приблизились к нашему святилищу. Карета остановилась.

Кто-то в ночной темноте взял моего земляка под руку и молча повёл

вдоль какого-то сада. За мною шёл молчаливый келейник. До меня

долетели произнесенные вполголоса слова нашего проводника, и я

догадался, кто это. Он сказал: «И чортяка с тобою!» «Помиляесься»,
отвечали ему. «Побачимо», проговорил с досадой проводник.
С четверть часа мы шли пешком, обогнули угол высокой стены и, не

видя в темноте ничего, кроме верха кирпичной шапки, рисующегося на

облачном небе, спотыкались о камни, валявшиеся под ногами. Наконец

прошли по мусору в низенькую дверь. Я вспомнил время, когда и в самом

Киеве вход в Ярославову Софию был завален разбитыми колоннами,

когда с её верхов был содран униатами свинец и когда исходящий из её

немой руины случайный свет верующие в русское воскресение принимали
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за чудесное преобразовательное явление... Но Боже! какой тоской и

вместе благоговением исполнилась душа моя, когда при скудном, боязливом

освещении, стал я различать шереховатые с обвалившеюся штукатуркою

стены, дырявый свод, в который среди надвинувшихся туч, проглянула
одинокая звёздочка, как бы око скорбящего ангела, и, наконец, разглядел
иконостас безо всяких украшений, без малейшего следа позолоты!

«Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и вовеки веков!»

провозгласил священнослужитель сквозь отдалённый гром наступившей
грозы. Эти слова были провозглашены слабым голосом, жалобно

дребезжащим, как надколотый скликанчик.

«Аминь!» отозвалось на него такое же пение нескольких голосов,

старече співаньи. Но ветхие ризы священника и его дряхлый вид

гармонировали с убожеством нескольких едва заметных в полумраке прихожан,

покрытых условленных веретом. Наконец раздался громкий вопль:

«Господи, помилуй! и это были три голоса, среди которых один мог бы пленить

ухо и нашей равноапостольной Ольги в блестящем Царьграде... Это был
голос раскаявшегося сердца. Сокрушенная и смиренная молитва его

вознеслась к небесам на крыльях серафимов. Только такой метафорой могу
я выразить охватившее меня чувство религиозного восторга. И никакая

святыня, казалось мне тогда не была так свята, как этот ободранный,
поруганный и едва не до конца разрушенный храм. Я подпевал усердно,

усердно подпевал обок со мной келейник, и все мы славили Бога

едиными устами... но единым ли сердцем? Это я сведал только впоследствии...

Наконец наступил момент возсоединения заблудшей овцы с

истинною паствою Христовою. Прежде торжественной молитвы: «Верую,
Господи, и исповедую», ветхий священнослужитель как бы замогильным

голосом сказал причастнику: «Чадо Андрее! сложил еси недостойне
носимое имя Досифей, исповедывался еси предо мною в прегрешениях

твоих; исповедуйся ныне перед церковию верующих».
И «наречённый» папою митрополитом упал на колени перед

деревянною чашей оставленною папистами презрительно для так называемых

ими схизматиков. Вместе с ним преклонил колени и его келейник.

Нареченный митрополитом объяснил это действие словами: «Иде же есмь

аз; там и слуга мой да будет», и потом произнёс отречение своё от

папизма громко и выразительно: «Исповедуем отступничество наше от

единой святой соборной и апостольской церкви, отрекаемся всех

заблуждений римского католичества, равно как и от созданной им
церковной унии. Каемся от всего сердца и от всех помышлей наших и молим

Господа Бога простить нам вольные и невольные грехи наши против

единой истинной веры, против нашего древнего русского благочестия».

Все эти слова произносились торжественно, и каждое было

повторяемо голосом келейника, в котором я напрасно хотел подслушать какое

либо дрожание.

«Да внемлет Господь молению вашему», сказал просто и кратко

представитель благодати небесной, и приступил к совершению великого

таинства; но когда подошёл второй причастник, он едва слышным

голосом произнёс: «Ядый и пияй недостойне суд себе яст и пиет».
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По собранию верных пробежал какой-то гул, но был заглушён
гремящими тучами.

Окончив святое причастие, ветхий, как сама церковь священник

проговорил тихим голосом как бы про себя слова, оказавшиеся

предсказанием: «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с

миром». Сердце мое смутилось предчувствием...

Ещё несколько торжественных стихов огласили православную руину;

ещё обвёл я глазами красноречивую сцену, и мы вышли.

Гром гремел и раздирал тучи молниями. Пользуясь от времени до

времени светом их, мы отыскали за углом каменной стены карету. Мой

спутник во всю возвратную дорогу держал меня за руку, точно боялся

разлуки.
«Это твоя квартира (сказал он, когда карета остановилась). Будь

готов завтра к обеду. Мы приведем в порядок некоторые дела,
относящиеся к имуществу. Оно не мое и не монастырское: его следует сдать по

принадлежности, вместе с ключами. У меня припасено уже дорожное
платье. Отобедавши попросту сухоядением, проводим тебя на

дебаркадер, но и сами уедем с тобою. Куда же направить наше странствование,

об этом посоветуемся за обедом. До свиданья!»
Я провёл ночь без сна, вслушиваясь в бурный концерт внешней

природы и в бурную дисгармонию внутренней. Всё, что мной описано,
произошло так быстро, так нестройно, так непоследовательно и загадочно,

что представлялось мне в виде сна. Уснул я только утром, и в

сновидениях являлись мне призраки минувшего, слышанного с настоящим. Я видел

дедушку, гоняющего меня своей тяжёлой походкой из комнаты в

комнату. Я видел святую в белых лилиях, сквозь которые сияли золотистые

лучи её кроткого духа. Я видел разом две церкви, стены которых дышали и

даже говорили. В обеих церквах было слышно ангельское пение; но

царские врата незлякайловской церкви были убогие, без всякой позолоты, и

в них стоял мой дедушка, равнодушно показывал мне деревянную чашу.

Царские врата церкви львовской пышно раззолоченные
дисгармонировали печально с ветхими стенами затекавшим с потолка дождём. В этих

вратах стоял престарелый священник, и вретищем своим изображал падение

Руси на той почве, которая со времён Владимира и Ярослава обливалась

кровью своих защитников; а перед этим образом последнего упадка

русского благочестия стоял коленопреклонённый отец Досифей. «Отче свя-

тый! (вопиял он к ветхому старцу во вретище столетий) согреших на

небо и пред тобою. Не дерзаю называться сыном твоим, отрекаюсь, яко

недостойный, ангельского чина и вместе с ним иноческого звания»... Но

в то время дедушка мой бросается на него с потужниками своими,

Квашами, и я слышу их угрозы загнать его в самый Рим, как загнали их

пращуры Ярему Вишневецкого и всех своих, как они называли душманов

панов. Неистовый козацкий крик разбудил меня. То бьш последний удар

грома, последний выстрел тучи, набежавшей на другую тучу, по

простонародному верованию, грохот избиения дьяволов архангелом Михаилом

Киевским и святым Юром львовским. Я взглянул на небо, на следы

стихийной борьбы. Ветер гнал облака от Святоюрского монастыря к замку. Над
Св. Юром небо прояснилось. Часовая стрелка стояла на 10.
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Я поспешил собрать мои дорожные вещи, умылся, оделся и достиг

святоюрских ворот, когда hora canonica не была ещё возвещена
королевским колоколом.

Что вам угодно?
Этот вопрос излетел из молчаливых уст келейника, которого, по

каким то сведениям или подозрениям, добрые люди называли диаволом

или чортякою. Он заградил мне своею довольно крупною особой вход в

монастырь.

Вы знаете, что мне угодно, отвечал я, пораженный не столько

самим вопросом, сколько видом вопросившего.

Чортяка (если это прозвищено дано было ему безошибочно) держал

прежде полусогбенным, точно как бы желал уменьшить объём своего

корпуса, теперь выпрямился и сделался ростом не ниже меня. Голова его

была гордо закинута назад; черные глаза смотрели на меня в упор, и в

них блестела ненависть, смешанная с презрением.

Не велели вас принимать, проговорил он злобно и насмешливо.

В своём ли вы уме? спросил я, дивясь произошедшей в нём

перемене.
Не тому спрашивать об этом других возражал он, кто был

настолько безумен и безчестен, что разсказывал первому встречному обо

всем виденном и слышанном вчера.
Я заметил, что за спиной у него стояло двое полицейских и

воздержался от вспышки, на которую он очевидно разсчитывал.
Из того, что я слышу, сказал я, для меня ясно, что предатель

хочет меня сделать предателем. Но я должен видеться и объясниться с

тем, кого вопрос касается ближе.

Нога ваша не будет больше в Св. Юре, ответил он с язвительным

смехом.

Я отвернулся. Прав был лесничий, назвав его диаволом и чортякою. Он
изменил отцу Досифею, и теперь погубит его! Очевидно приняты меры,
чтобы мы не виделись. Но я попробую осведомиться о положении земляка

через моего хозяина, человека услужливого и в настоящем деле постороннего.

Так размышлял я, возвращаясь домой. Лице мое приняло такое

выражение, что мой хозяин и хозяйка спросили в один голос о моём здоровье.
Это была молодая чета, люди очень хорошие. Он занимался

специально археологией, она цветоводством; но ни то ни другое занятие не

приносили им дохода, а женились они по любви, и привели только после

брака свои финансы в известность. Тем не менее жили они весело, а я

платя им щедро за верхний этаж их домика, много способствовал

веселому расположению их духа. Мы были друзьями, такими друзьями, что

даже о польскорусской старине, этом кровавом яблоке раздора,
беседовали дружелюбно.

Видя перед собой эти добрые и честные лица, я тем не менее

затруднялся как воспользоваться их услужливостью, но когда сказал им, что не

тотчас оставляю Львов и проживу ещё несколько дней в их прелестном

домике, радость их так была похожа на родственную, что я решился просить

их доставить моё письмо земляку, ради которого медлю отъездом. Хозяин
вызвался доставить письмо лично. Но в ту самую минуту его потребовали
в Наместничество. Давно уже искал он службы, которая бы увеличила его
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средства к жизни, но его водили безконечними отсрочками. Теперь
нарочный чиновник прибежал объявить, что место для него готово, но что

он должен отправиться немедленно к своему посту в горы, а за

инструкцией в ту же минуту явиться в Наместничество. Я подумал: не состоит ли

это распоряжение в связи с нашей историей? и не ошибся. Из города
удаляли человека, мне преданного и притом честного... Иначе думал мой

хозяин. Он превозносил похвалами своего ходатая в Наместничестве,
какого-то ксёндза-иезуита, Малинку, и побежал из дому.

Оттуда лечу прямо по железной дороге, сказал он, а она у
меня герой (тут он обнял жену счастливою рукою, и она дала ему
царственно поцеловать свою руку). Она продаст и без меня домик свой, как

это решено между нами, на случай получения места в горах.

Домик этот, пояснила мне хозяйка, давно приторговал у нас

богатый сосед. Но ты не будешь на меня роптать, обратилась она к

мужу, если я не сорву с богача ещё хоть сотню гульденов?
Если ты спустишь ему сотню, лишь бы скорее быть нам вместе,

отвечал он, не разсержусь и за это.

Ну так жди меня завтра, сказала она, и счастливые люди

расцеловали себя взаимно, не обращая внимание на моё присутствие.

Через минуту я остался один. Хозяин отправился в одну сторону, в

Наместничество, хозяйка в другую, к соседу. Им было не до меня.

Я написал несколько строк, запечатал и отправил комиссионера в

монастырь Св. Юра, с наказом дождаться ответа.

Посланный не вернулся ко мне.

Я отправил другого, потом третьего, обещая награду, увеличивая
вдвое и втрое.

Не вернулся ни один.

На всякий случай послал я письмо по городской почте, но видел, что

и оно не попадёт в руки адресата.
К вечеру возвратилась от соседа сияющая молодою красотою и

радостью хозяйка моя, с пучком банковых билетов, и показала мне с

торжеством стогульденную ассигнацию. Сосед, по её разсказу, был у Иезуитов
(то есть в костёле Иезуитов), слушал казаны приезжего из Рима ксёндза

официала, przesliczne byto kazanie. Ach, jak on mowtf, ten swigfy cztowiek!
Но, заметив меня в женском отделении сосед вышел тотчас, как будто
знал, зачем я пришла, и мы прямо отправились к нотариусу. Глупа я

была, что не потребовала 200 гульденов: не перечил ни одним словом. Иду
в Nowy Sacr сегодня же ночью. То-то будет сюрприз!.. Но, Боже мой! что

с вами? вскричала она, зажёгши лампу, на вас нет лица.

Я разсказал ей, как мог, о моём затруднительном положении, и не мог

скрыть от неё, что слова келейника о первом встречном относились

прямо к её мужу и к ней, так как я возвратился поздно в ночь...

Прелестное личико Польки побледнело; большие черные глаза

метали искры гнева.

Как! вскричала она, ломая руки; мы способны к предательству?
Скорее их Swfyty Jur b?dzie Judaszem. Иду тотчас, иду к нему сама! Musi

wysfuchac racyje Pana Dobrodzieja!
Но в это время на небе повторилась вчерашняя гроза. Ранний вечер

потемнел, как ночь. Молнии летали от Св. Юра к Верхнему Замку. Не¬
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беса, с безформенными толпами громоздящихся отовсюду туч, могли бы
напомнить мне осаду Львова в 1648 году, когда Хмельницкий и его

«брат», его «душа», его «единый сокол на свете», Тогай Бей,
распространили славу козацкую до Лондона и вызвали у Кромвеля сочувственную

прокламацию. Но всё только скользило по душе моей, которая сама

дышала бурею. Я был готов завидовать Хмельницкому и Тогай Бею.
Не смотрите на тучи! говорила мне Полька, накидывая на

плечи белый плащ, служивший ей недавно защитой от солнца: ничто

меня не остановит.

И не слушая моих увещаний, poleciat, как она сама выразилась.
Я схватил шляпу, с намерением служить ей проводником; но меня

остановили. В дверях я столкнулся с полицейским чиновником. Вежливо,
но весьма внушительно, была объявлена мне воля пана наместника,

чтобы я немедленно оставил город и его округ. Я должен был выехать с

первым отходящим поездом железной дороги по особенным

обстоятельствам, объявил мне чин так называемой прокуратории, и весьма

услужливо сообщил, что пассажирский поезд на Краков отходит в 8 часов

вечера. Я отвечал, что собрался уже в дорогу, и не заставлю полицию

повторять своё требование. Но он к оказанной мне любезности присовокупил

новую: обещал прислать мне полицианта для услуг, которые могут

понадобиться, чтобы из-за мелочей не опоздал я на поезд.

Действительно полициант явился немедленно с наёмной коляской, и

мы выехали благополучно в полный разгар бури. Было совсем темно, но

при блеске молнии передо мною мелькнул белый плащ энергической
Польки. Bylam! Wszystko juz wie! вскрикнула она при встрече и

протянула мне на прощанье руку. Но вместо прощального пожатия, эта рука
оставила в моей руке скомканную тетрадку. «Он жив! он свободен!

заговорило тогда моё сердце. Однакож развернуть сунутый в карман комок

бумаги решился я только тогда, когда очутился за пределами
иезуитского ведомства, довольно широко распространенного в Европе.

Это была тетрадка тонкой бумаги и заключала в себе формальное
донесение начальнику Ордена Иисуса второму папе, или папе самого

папы, писанное мелко, четко, обстоятельно, рукопись, объяснившая мне

всё, умолчанное моим земляком в изусной беседе. Вписываю дословно

её в мои записки с характерною надписью моего земляка именно

следующею:

«Се волова шкура. На сій шкурі чортяка посписував мої гріхи. Не

хочу их таїти: нехай земляки, по моїй смерти, каюцьця на мені».

По моей смерти... Он приготовился мученической смерти и оставил

землякам назидательное завещание в виде иезуитского документа.
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ДО БРАТІВ-ГРОМАДЯН

Олександр КОНИСЬКИЙ

ПРОРОК

Миколаю Івановичу Костомарову

Ходім, ходім мерщій відсіль,
Ми тут не найдем щастя-долі,

Тут тісно нам, тут всі раби,

Привикли жить в гіркій неволі.

Тут нам привіту не дадуть,
Тут брат над братом коверзує,

Тут наше слово осміють;
Бо тут за слово кат катує.

Тут нам і віри не дадуть;
Бо віри в правду тут не мають,
За гроші волю продають,
На гроші правду тут міняють.

Коли б Христос сюди прийшов
Любов народню возвіщати,
І Він тут віри б не найшов,
І Його стали б зневажати.

Ходім, ходім в далекий край

Куди-небудь, хоч у пустиню,
А ти, родинонько, прощай!
Прощай, невольників країно!

Ходім, ходім мерщій відсіль:
Бо ми обидва добре знаєм,

Що в краю рідному ніхто

З своїх пророком не буває.
На Україні, 6 юлія 1862.

ДО В.В. ЛОБОДИ

Де ти, друже? Де ти, брате?
У невольній сидиш хаті,
У затворах ізниваєш,
За святе святий страждаєш.
За народню справжню долю

Узяли тебе в неволю,

Батька з дітьми розлучили,
Жінці серце отруїли...
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І за віщо тебе, брате,
Мучить ворог благодаті?

І за віщо, милий друже,
Розтерзали твою душу?
Не журися, укріпися,
Не журися, брате!
Час настане Бог устане
На лютого ката!

Судом правим, нелукавим,
Бог усіх розсудить,
Розіб'є тяжкі кайдани,
Розірвуться пута!
І по Божому глаголу

Устануть славяне,

Воцариться правда, воля,
А кривди не стане.

І здивуються лукаві,
Окаянні люде;
Стануть каятись, да пізно,

Вороття не буде.
Оніміють окаянні,
Замовкне їх слово,
Не посміють апостолів

Вони сквернословить.
А озвуться грім ударить,
Замовкне їх слово,

І пожре огонь лукавих

Дітей Вавілона...

Полтава, 1-го октобрія 1862 р.

ПОСЛІДНІЙ ДЕНЬ

Ів[анові] Антоновичу] Криштофу

Останній день, останній час,

Брати мої, сиджу я з вами,

А завтра кріпкими стінами,
Може, й навік розлучать нас.

Розлучать з нами сонця світ,
Наб'ють на нас тяжкі кайдани,
Глумитись стануть, як з рабами,
1 будем всі в тюрмі сидіть.
В Сибір далеку одведуть,
Непроходиму і безкраю,
Де зроду літа не буває,
У темні нори там запруть.
Там ми безгласними рабами
У норах будем землю рить,

Багатим золото носить

І промивать його сльозами.
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До нас не дійде Божий глас,

«Христос воскрес» не будем чути;
Бо й на ушах надінуть пута
І Божий дар візьмуть од нас.

Отак усі ми пропадем,
Ми не в могили, в нори ляжем,

Зате унуки наші скажуть:
«На їх ріллі ми жито жнем!..»

«Пророк». Першодрук: Галичанин. Львів, 1862. Кн. 1. Вип. 1. С. 7; підпис:
К.О.Я.

«До В.В. Лободи». Першодрук: Там само. Львів, 1863. Кн. 1. Вип. 2. С. 13;
підпис: Ф. Верниволя. Лобода Віктор Васильович (1824 1889) активний діяч

полтавської Громади початку 1860-х рр.

«Послідній день». Першодрук: Там само. Кн. 1. Вип. 3/4. С. 3 4; підпис:

Сирота з України. Криштоф Іван Антонович учасник полтавської Громади початку
1860-х рр.

ДО ЛЕОНІДА ЯКОВЛЕВИЧА МАНЬКА
ПРО 17 БЕРЕЗОЛЯ, КОЛИ ВІН ІЗРОДИВСЯ

Федір КОРШ

Олексій, Божий вгодник так каже народ
З гір потоки в свій день проливає;
От сьогодні не те: ще мороз, сніг і льод;
Та хоч деколи інше буває.

Так було й на одній із українських гір:
У сей день там струмочок маленький

Побіжав у долину на вільний простір,

Де стелився полог зелененький.

Уярочок упавши, його порозмив
І вже далі спішить на пологу:

Поуз гай, крізь село, серед чорних ланів

Все смілійше торує дорогу.

І хоч він не великий, як тая ріка,
Хоч дубів на собі не хитає,

Та живійші, гарнійші і гай, і лука,

Що струмок своїм клектом вітає.

Бо так весело він, бігучи, дзюркотить,
Камінці у всі барви малює;
Ясне сонце промінням блищить, миготить

У струзі, що неначе танцює.
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Хто на травці шовковій там сяде в тіні,
На струмочок блискучий погляне

Та хоч трохи послуха його дзюркотні,
Веселійший, ніж сів, він устане.

А хто любить фонтан, той струмком погордить,
Бо се просте, мовляв, та мізерне;
А проте, хоч, як перш, край фонтана сидить,
Та зіхаючи щелепи зверне.

Але ж чи той струмок ізродився не так,

Чи тут треба повірити чуду?
Не буває такий Олексіїв бурчак:
Він не довго тече й не без бруду.

Мабуть, джерело там чи криниця, чи став,

Бо така ж і в струмка того зрода;
А що саме в сей день він з гори побіжав,
Се вже, значиться, тільки пригода.

Та чи вгодник схотів, щоб один він не зник,

Коли сніжні повисхнуть потоки,
Чи не звідтіль зродивсь, тільки він без притик
Рине двадцять чотири вже роки.

І чим далі біжить, тим смілійший стає,
І над ним скрізь ширяє надія,
Бо щороку краси йому ще додає

День святого весни, Олексія.

17 березоля 1887.

Корш Федір Євгенович (1843-1915) український і російський філолог, перекладач,
академік Російської Академії наук. Активний діяч московської української Громади кінця
XIX початку XX ст. Автор низки праць з історії України та шевченкознавства.

Керівник комісії Російської Академії наук, що висловилася за скасування обмежень

українського друкованого слова (1905). Писав українські поезії, значна частина яких

залишається неопублікованою.
Джерело тексту автограф Ф. Корша (Рукописний відділ Російської державної

бібліотеки. Ф. 465. К. 9. Спр. 15. Арк. 4 5 зв.; підпис: Москаль). Авторська
примітка: «Мало бути надруковано ув 11-м № «Газеты [А.] Гатцука», та заборонено
цензурою (Єгоровим) 28 березоля 1887».

Манько Леонід Якович (1863-1922) український актор і драматург. У 1883-1890 рр.
виступав у трупі М. Старицького, під час перших гастролей якої у Москві (кінець
1886 р. початок 1887 р.) познайомився і заприязнився з Ф. Коршем. Два віршовані
послання Л. Манька 1888 1889 рр. до Ф. Корша див.: Баскаков Н.А., Баскаков Ник. А.

Академик Ф.Е. Корш в письмах современников. М., 1989. С. 105 106.



ПОЛТАВСЬКА ГРОМАДА
ПОЧАТКУ 1860-х рр.
У ЛИСТАХ ДМИТРА ПИЛЬЧИКОВА

ДО ВАСИЛЯ БІЛОЗЕРСЬКОГО

Віктор ДУДКО

Вступна стаття, публікація, коментарі

Для дослідження багатоаспектної діяльності полтавської Громади на рубежі 1850
1860-х рр.* 1

дотепер залишається засадничим видання М. Гніпа, в якому у супроводі
його синтетичної розвідки подано корпус надзвичайно цінних документів, видобутих
переважно із жандармських архівів2. Проте, попри істотність внеску М. Гніпа до

студіювання історії полтавської Громади, навряд чи є сенс як це робить М. Антонович

кваліфікувати його працю як вичерпну3. Поза увагою дослідників залишається ще

чимало відповідних архівних джерел, докладне опрацювання яких з урахуванням раніше
відомого із видання М. Гніпа та пізніших публікацій Г. Жураківського, М. Присяжнюка,
Ф. Прийми та ін. дає небезінтересний матеріал для доповнення і деталізації узвичаєної

характеристики тогочасної полтавської Громади у плані як самого обсягу її осягнень, так

і внутрішнього життя. Істотні інформації такого плану містять, зокрема, уперше друко¬
вані листи ідейного натхненника полтавської Громади Дмитра Пильчикова до члена пе¬

тербурзької Громади редактора журналу «Основа» Василя Білозерського4.
Автор5 і адресат6 належали у 1845 1847 рр. до Кирило-Мефодіївського товариства,

їхні дружні стосунки зміцніли упродовж 1846 1847 рр., коли обидва викладали у

Полтавському кадетському корпусі. Після розгрому товариства Д. Пильчиков, оскільки «до

слідства не притягався, і свідчення про його участь у таємному товаристві жандарми
залишили без уваги»7, працював там і далі. В. Білозерського було заслано до Петрозаводсь¬
ка, згодом він дістав дозвіл переїхати до Петербурга. Давнє знайомство Д. Пильчикова з

В. Білозерським визначило і самий тон, і загалом відвертий характер публікованих листів.
Значний фактичний матеріал про діяльність полтавської Громади, необхідний для

адекватного зрозуміння епістолярних текстів, подається у коментарях. У вступних нотат-
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ках докладніше розглядаються участь полтавських громадян у журналі «Основа» (1861
1862) та стосунки Д. Пильчикова з О. Кониським обидві теми становлять інтерес у
плані окреслення ширшого контексту висвітлюваної у публікованих листах конкретної

проблематики.
Уже зазначалося, що з-поміж українських регіонів Полтавщина була представлена на

сторінках «Основи» чи не найпомітніше8. (У журналі друкувалися автори і з самої

Полтави О. Кониський, В. Кулик, Р. Витавський, В. Лобода, П. Шохин, М. Бєлуха-Коха-

новський, і з-поза неї М. Димський, І. Рудченко, П. Таволга-Мокрицький, П.

Чубинський, В. Шевич та ін. У даному разі йтиметься саме про перших.)

Ще до появи самого журналу, щойно після надрукування першого оголошення

редакції, полтавські громадяни обговорювали характер майбутнього видання з П. Кулішем,
який на початку травня 1860 р. відвідав їхнє місто. О. Кониський зауважував у спогадах,

написаних на прохання В. Шенрока: «Мы, полтавцы, как люди молодые, горячие,

энтузиасты, настаивали на том, чтобы «Основа» издавалась исключительно на украинском

языке; Кулиш доказывал нам невозможность такого издания, и что язык наш

недостаточно еще выработан»9. Про це ж писав О. Кониський і у своїй першій кореспонденції
до «Основи» у грудні 1860 р. (звертаючись до В. Білозерського): «Ми собі так мізкуємо,
добродію, що «Основа» повинна б бути на рідній українській мові, та вже ви, мабуть, се

діло знаєте лучче, ніж ми. Отже, ми все-таки будемо сподіватись, що чимдальш

«Основа» вся буде в нашій любій мові [...] Українська мова годиться не для одних віршів: на

їй і тепер можна говорити й писати про все наше, так-таки, як і на інших. [...] Бо чи то

ж таки не сором лізти до сусіда в кишеню за словом? Хіба у нас свого нема? Пора,

пора нам додуматься до власної літературної мови»10.

Зафіксовані у кореспонденції та споминах О. Кониського незгоди принаймні
частини полтавських громадян із мовними настановами редакції, послідовно реалізованими і

у практиці журналу (він видавася упродовж 1861 1862 рр. українською і російською

мовами), виглядали попервах локальними. Полтавські автори активно дописували до

«Основи». В одному з передплатних оголошень було анонсовано участь у журналі і Д.
Пильчикова11. Проте на основі запроваджених до наукового обігу джерел можна твердити, що

його публікації на сторінках видання не з являлися12. Натомість, як виразно засвідчують
друковані листи Д. Пильчикова (№N9 1, 2), він був по суті неофіційним представником
редакції «Основи» у Полтаві.

Відомо, що вже влітку 1861 р. (чи й дещо раніше) у колі полтавських громадян

постає незадоволення і змістом «Основи». Л. Глібов писав у листі до О.Кониського від

22 червня 1861 р.: «Беседуя с черниговскими братчиками о нашей литературе и ее

деятелях, я, между прочим, выразил и то грустное обстоятельство, что не везде и все

довольны «Основою», сообщив при этом, что и в Полтаве то же чутно»13.
Про істотне падіння інтересу до «Основи» у Полтаві місті, яке на початку 1860-х рр.

передовсім завдяки діяльності тамтешньої Громади стало одним із помітних центрів

українського суспільно-культурного життя дуже виразно свідчить передплатна статистика.

Упродовж 1861 р. український журнал мав у Полтаві та частині сіл Полтавського повіту, до

яких він надходив через губернську поштову контору, 53 передплатники. Прикметно, що

«Основа» мала того року найвищий передплатний рейтинг у губернському місті та його

близьких околицях14. Наступного ж року у Полтаві й частині Полтавського повіту

передплачувано лише 24 примірники «Основи»15, що недвозначно сигналізувало про незадоволені
запити значної частини її читацької аудиторії, і то, як з ясовується, не лише консервативної.

Претензії полтавських громадян до «Основи» зрештою матеріалізувалися у їхньому

безпосередньому зверненні до В. Білозерського, про яке О. Кониський писав у листі до

В. Лободи від 22 квітня 1862 р.: «Громада наша послала до Білозерського письмо, требу-
ючи одповідь, через що так погано веде він діло «Основи». В письмі докоряємо його

дуже і кажемо, що коли не пришле якої одповіді і не поправить «Основи», то позвемо

його на голосний громадський суд, а «Основу» доб ємо чесно українськими руками. Нехай

лучче вона умре од нас, ніж од кого чужого» {Гніп, 210). Цитований лист О. Кониського

опинився у розпорядженні утвореної указом імператора Олександра II слідчої комісії у

справі української пропаганди. Коментуючи на вимогу комісії наведене місце листа
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О. Кониського, В. Лобода писав на початку грудня 1862 р.: «В Полтаве были очень

недовольны этим журналом: за его вечное опаздывание как выходом в свет, так и в

сообщении интересных новостей; за то, что в нем не помешаются статьи местного интереса,

посылаемые из провинций южнорусских, которым он служит органом; а если и

помещаются, то тогда, когда они, своею несвоевременностью, теряют всякую цену; и вообще за

то, что г. Белозерский как-то вяло ведет деле, которое на себя принял. Громада, т. е.

люди, дорожащие украинским языком и всем касающимся до Украины, вероятно, просили
об уничтожении ими указываемых недостатков и ожидали ответа» (Гніп, 82).

Із цитованих свідчень О. Кониського та В. Лободи (незважаючи на зрозумілу
стриманість останнього) з усією очевидністю випливає, що претензії полтавських громадян

до В. Білозерського лише на перший погляд локалізувалися «зовнішньою» сферою його
діяльності (контакти з авторами, невчасний вихід журналу у світ та ін.). Власне, йшлося

про неадекватне, на думку О. Кониського та його радикально настроєних однодумців,
висвітлення реалій українського життя. Як з ясовується, існує також інше, виразніше

синхронне свідчення О. Кониського стосовно мотивації гострого звернення полтавської

Громади до В. Білозерського з приводу незадовільного ведення «Основи». У неипубліко-

ваному листі до активного діяча чернігівської Громади Степана Носа від 22 квітня 1862 р.
О. Кониський писав: «[...] коли не поправить її, то ми повинні добити її українськими

руками, тому що Україна пішла далі, ніж сягає панське око «Основи»16.

Це місце листа О. Кониського є дуже точним формулюванням основного пункту

розходження радикальної частини аудиторії і власне авторського кола журналу із

напрямком «Основи», який визначали колишні кирило-мефодіївці. Так, «Основа» справді була
«легальною трибуною поширення української ідеї»17, етапне значення видання в історії
національного руху незаперечне. Проте керманичі журналу, як зазначав М. Драгоманов,
«поставили українську ідею в «Основі» не ширше і навіть не ясніше, ніж у програмі
братства, а вужче і темніше»18. Про це ж писав І. Франко: «Основа» і ті українофільські
видання, що групувалися довкола неї в Росії, по своїм ідеям були запізнені о півтора
десятка літ, їм треба б було появитися в 40-вих роках. Тоді, коли вони появилися,

російська, а з нею разом і чільна українська інтелігенція пішла вже значно наперед і з

погляду ідеї, і з погляду на літературну школу. Не диво, що «Основа» могла бути
національним «откровенієм» для Галичини, але не була ним для України, не збудила в

ній такого ентузіазму, як би треба було надіятися, і швидко впала»19.
Більшість дослідників першого українського журналу сходиться на думці, що він

припинився передовсім «через неможливість утворити єдину політичну платформу для

всього українського суспільства»20. Оцінюючи значення «Основи» з віддалі часу, саме в

увиразненні суспільно-політичних позицій її учасників і ширшої аудиторії попри його

фатальну роль у долі журналу Д. Чижевський бачив дуже істотний позитивний наслідок
діяльності видання: «Що не вдалося досягнути єдності це було навіть відрадним
симптомом, бо показувало, що в українському суспільстві починалася вже та диференціація,
той розподіл на напрями, що є виявом усякого органічного національного життя»21.

Саме незадоволення «Основою» стало для полтавських громадян однією із спонук

клопотатися про заснування місцевої газети. В. Лобода свідчив: « [...] невозможно было

помещать на страницах столичных журналов все, что присылалось к ним из губерний
нашего громадного отечества. Для этого нужны были местные органы, но их то и не было.

Получить разрешение издавать газету в провинции было чрезвычайно трудно. Полтавцы три
раза просили об этом, и три раза, без объяснения, было им отказано. [...] В
существующих же губ[ернских] ведомостях, по особенной их организации, статьи неофициального

содержания почти не принимались» {Гніп, 77). Невдачі із заснуванням власного

періодичного видання22 додатково стимулювали полтавців до налагодження видавничих контактів

з Галичиною. 12 травня 1862 р. А. Шиманов писав до О. Потебні (з Полтави до

Харкова): «[...] с месяца на месяц нужно ожидать падения «Основы». По словам Кулиша и всех

интересующихся, главный виновник тут Белозерский; целая груда матерьялов,

высылаемых в «Основу» из провинции, гибнет бесследно. [...] Обо всем этом Кулиш Вам

подробнее расскажет; а тут уже схватились за мысль повернуть всю украинскую литературу
на страницы галицкого «Слова» или же могущего возникнуть в таком случае при нем пе¬
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риодического сборника что ли. Львовская редакция с радостью изъявила свое согласие

помещать все присылаемое из Украины»23. Тоді щойно розпочалося співробітництво із

газетою «Слово» О. Кониського, який упродовж 1862 1863 рр. друкував на її сторінках і

кореспонденції, і художні твори (останні і в «Галичанині»), виступивши одним із

піонерів літературної співпраці Наддніпрянської України з Галичиною24.

Збереглося чимало дуже прихильних свідчень О. Кониського про Д. Пильчикова

переважно мемуарних. Окрім того, реальні риси Д. Пильчикова, як зауважили ще

сучасники, дуже виразно проступають у змальованому з авторською симпатією образі Дмитра
Павловича Пучки у повісті О. Кониського «Юрій Горовенко» (1883, першодрук
1885)25. Проте ретроспективні відгуки О. Кониського не дають достатньо конкретного

матеріалу для зрозуміння реальної складності їхніх стосунків на рубежі 1850 1860-х рр.
Уважний розгляд відповідних свідчень, наявних у публікованих листах Д. Пильчикова,

на тлі відомого з інших, переважно синхронних джерел (напр., див.: Гніп, 212, 215

21 б)26, дає підстави твердити, що зафіксовані у цих епістолярних джерелах його незгоди

з О. Кониським це розходження тактичного плану між «своїми», між «батьками і
дітьми». О. Кониський, зауважуючи, що на рубежі 1850 1860-х рр. між полтавськими

старшими і молодшими українцями у поглядах на потреби народної освіти не було
жодних розходжень27, імпліцитно фіксує наявність їх у інших сферах громадівського життя.

По суті, йдеться про «зустріч двох поколінь» (вислів М. Нєчкіної) у національному русі,
що засадничо не могла бути безпроблемною.

Слушно акцентуючи на тому, що Д. Пильчиков був «визнаним провідником
полтавських народників-українофілів», М. Гніп зазначає, що із жандармських матеріалів про

українську Громаду «участь Пильчикова у русі мало помітна» (Гніп, 22). «Тому й уник

Пильчиков долі своїх засланих товаришів Лободи, Кониського, Строніна, Щелкана та

Шиманова, пише дослідник, що відповідно до розважної оцінки тодішнього
визвольного руху, поводився стримано, а мавши лагідну вдачу, поступався першим місцем
на полі громадської роботи Лободі, особі з чималими організаційними здібностями»

(Гніп, 24). Проте обережність Д. Пильчикова, який ретельно узгоджував свої публічні дії

із «зовнішніми» умовами, сучасники, включно з полтавськими громадянами, переважно

поверхово трактували як боягузство. Так, М. Драгоманов, зауважуючи, що крайню
полохливість Д. Пильчиков «зводив у систему», писав: «Він якось умів жити в миру з

начальником»28.
Зваженість позиції Д. Пильчикова виглядала особливо контрастно на тлі не завжди

раціональної поведінки схильного до загострень О. Кониського, репрезентанта іншого

покоління українських діячів. (Виглядає, що саме його заходами було ініційовано
апеляцію полтавської Громади до В. Білозерського.) Про полтавський період біографії
О. Кониського П. Куліш писав до О. Барвінського у листі від 9 (21) квітня 1869 р.: «[...]
мусили його за руки держати, щоб з патріотизму не зашкодив собі і зашкодив таки»29.

Засадничі ж уявлення Д. Пильчикова не коригувалися «зовнішніми» обставинами.

Надзвичайно цінні матеріали про зустрічі з ним і його оцінки перспектив українського

руху у серпні 1863 р. у розпал антиукраїнської кампанії М. Каткова, щойно після
появи Валуєвського циркуляра подано у щоденникові В. Гнилосирова (Гніп, 37 40)3°.
Ще двома десятиліттями пізніше із Д. Пильчиковим запізнався у Харкові Є. Чикаленко,
який писав згодом про нього і лідера одеської Громади Л. Смоленського: « [...] обидва
вони мали величезний вплив на своїх слухачів, яких учили живим словом, а про долю

України в майбутньому говорили як надхненні біблійні пророки, і те живе слово багато

людей навернуло до української свідомості і поробило їх гарячими українськими

патріотами, хоч обидва вони промовляли, як майже всі наші шестидесятники,
московською мовою»31.

Повертаючись безпосередньо до публікованих листів Д. Пильчикова, слід зауважити,

що вони істотно доповнюють відомий з дотеперішніх публікацій матеріал для з ясування
таких епізодів і аспектів діяльності полтавської Громади початку 1860-х рр., як її внутрішня

диференціація, обставини відходу О. Строніна від керівництва першою недільною школою,

організація та сприйняття полтавських концертів російської співачки Дарії Леонової у
липні 1861 р. Рельєфніше окреслюється і портрет самого автора листів, його роль у пол-
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тавській Громаді і, зокрема, у стосунках громадян з редакцією «Основи». Значний інтерес
становлять також його хоча й стислі, але інформативні свідчення про сприйняття

українського журналу у Полтаві.
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№1

Полтава. 1 августа [1861 г.]

Многоуважаемый Василий Михайлович! Письмо Ваше отдал мне П.Н.

Мокрицкий1. Вот Вам коротенький отчет о пребывании Леоновой в Полтаве2. Если
бы Мокрицкий спросил меня прежде, ехать ли ей в нашу сторону, я

отсоветовал бы. Одного имени Шевченка достаточно было, чтобы наши паны

уклонились от всякого участия. На Шевченка смотрят они, как на революционера в

дурном смысле этого слова. А со времени эманципации3 на память бедного
поэта свалились все ненависти, вызванные этим событием. Концертов было

два, слушателей от 150 до 200 в каждом. Состав был такой: записные

меломаны, молоденькие девицы и дамы, бедные юноши, наигрывающие в тесных

квартирках на скрипках и гитарах украинские] песни, на хорах крепостные
артисты (!), а из хамократии только немногие, очень немногие семейства лучших

убеждений. Будь это француженка другое дело: паны были бы все, хотя бы

таланту там и помину не было. Концерт у наших панов пока дело тщеславия, а

не искусства. Программа, в которой они прочли: малороссийские мелодии, их

удивила, а имя Шевченка разбесило; им показалось, что на них смотрят, как на

мужиков, а не как на светских людей. Можете себе представить, что такое

наши паны из двух следующих анекдотов. Один пан громко говорит: «Ну зачем

было перевозить тело этого мужика4 просто не понимаю; перевезли тело

Горчакова в Севастополь это дело другое, человек заслуженный...»5 Перед самим

концертом один из богатейших панов Полт[авской] губ[ернии] сказал мне:

«Какой это гнусный журнал «Основа» он хочет поссорить нас с крестьянами».

Бедняк духовный! Как будто бы паны не в ссоре с крестьянами со дня

закрепления6, и как будто бы паны не позаботились принять самую действительную
меру против гнусных журналов не учить крестьян грамоте. Если в «Основе»,
которой направление вовсе не ссорит сословия7, они видят нечто враждебное,
то как же Вы вообразили, чтоб они пришли слушать плач о Шевченке, хотя бы

и из уст первоклассной артистки. Когда Шохин8 предложил подписку на

серебряное блюдо для подарка Леоновой, паны прямо отказали с насмешкой

подписались бедняки: офицеры, молодежь... Зато восторг тех, которые были в

концерте, был велик: слезы, мертвая тишина и рукоплескания. В конце второго

концерта Шохин в жупані, широких штанях, підперезаний поясом, поднес ей

хліб-сіль на серебряном] блюде9. Мы сделали все, что могли, хлопотали до

упаду, сочувствующие «Основе» паничі помогали (кроме одного Конисского10,
который из желания фигурировать объявил себя кулишистом11, вредил и

собирается убить нас газетною статьею12. Мокрицкий лучше изобразит Вам этого

человека). Не высылайте артистов с национальным цветом для наших панов это

бисер для свиней! А вот Вам общий вывод из всех выдающихся явлений

здешней жизни: все лучшее из высшего украинского общества в Петербурге, все

лучшее оставшееся на родине у полі за плугом. Остальное все терние, кроме

малочисленных кружков или отдельных личностей, так что о будущем остается

сказать:

На тебя, на твои только силы

Вся надежда теперь, молодежь!

Теперь постараюсь дать ответы на Ваши вопросы. История водворения
преподавания на украинском] яз[ыке] в нашей воскр[есной] школе13 очень

любопытна. Когда была она основана, мы избрали распорядителем Стронина14 (этот
благороднейший человек не сочувствует украинскому] направлению и в этом деле
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увлекся было до противодействия). В присутствии Кулиша я взял с него слово,

что он будет равно благосклонен к обеим народностям15. Положившись на его

слово, я был спокоен. Некоторое время спустя прибегает ко мне гимназист,

рьяный украинофил, и с гневом рассказывает мне, что Стронин очень тонко

преследует проявление украинского языка насмешка над бесплодностью этого

направления при авторитете, которым он заслуженно пользуется у гимназистов;
замечания хлопцам за акцент, введение русских книг, оставление без употребления

малороссийских книг, подаренных школе, и т. п. На поверку оказалось, что

гимназист говорил правду. На мой вопрос Стронин отвечал, что методы Золотова16
нет по-малороссийски, и потому против воли он должен прибегать к русским

учебникам. Мы дали слово перевести Золотова на украинский] яз[ык]; тогда он,

злоупотребляя свом влиянием на гимназистов, выставил, что

преподаватели-гимназисты не хотят преподавать по-малороссийски; но стоило только заговорить к

ним языком убеждения, сделать легкий упрек, и эти юные души до увлечения

отдались новому направлению выписали «Основу», занялись изучением родного
языка и вступили в оппозицию против Стронина. После продолжительных

споров в Совете17, в котором было высказано все, что могли, и pro, и contra,
Стронин объявил, что сами хлопцы не хотят учиться по-малороссийски18. Решено

было сдаться на их приговор. Я боялся очень, потому, что знал, что у хлопцев, при

их степени развития, нет понятия о языке родном и русском, а скорее второй они

называют благородным, а первый мужицким', я боялся, что хлопцы предпочтут

яз[ык] паничей, вообразив и себя паничами; но как полновесно было поражение
наших противников, когда начался поголовный переспрос. На вопрос, как

хотите учиться, хлопцы один за другим давали такие ответы: по-нашому, так, як

батько говорить, по-простому; а на замечание противной стороны: по-московськи не

хочу, по-кацапськи не хочу; и т[аким] о[бразом] из 216 хлопцов 198 объявили

себя в пользу ученья на малорос[сийском] яз[ыке], и только 18 (природных вели-

короссиян) по-русски19, что и было исполнено. Вследствие такого приговора

детей Совет признал украинский] яз[ык] господствующим] в преподавании, а

русский дополнительным для желающих. Это правило сохраняется строго.

Стронин, желая загладить свою ошибку, сам перевел на малорос[сийский] яз[ык]
методу Золотова, которая напечатана в Полтаве и введена в школе20; но отказался

от должности распорядителя; место его занял Лобода, наиболее
ратоборствовавший в Совете за народный яз[ык], и вместе с тем благороднейшая личность21.

Этот спор, длившийся довольно долго, обращал внимание городской публики;
нас пугали, подвергали насмешке, но неожиданно какой-то петербургский генерал
зашел в школу, принял к великому нашему удивлению нашу сторону, находил

наше притязание вполне законным и хамократия замолчала. Школа процветает,
это бесспорно одна из лучших [школ] несмотря на бедность средств. Долее всех

упорствовали попы, но и между ними явились протестанты и удивляйтесь
Священное Писание и Катехизис преподаются по-украински22. Нашему примеру

последовали школы окрестных селений. Если бы утвердили наше общество

грамотности! Мы послали проект на утверждение; членов уже много, и добра много

можно сделать23. Если Вам любопытно, то прочитайте наш проект24. На мой

взгляд, он лучше Костромского уже тем, что представляет более

самостоятельности уездам, а это должно вызвать местных деятелей. В половине августа

откроется женская воскресная школа. Распорядительница Ел[изавета] Ивановна] Ми-
лорадовичева, единственная из наших барынь в уровень нашему времени25.
Преподавательницы ученицы высших классов женской гимназии и несколько

городских девиц; учение также по-украински. Мы на эту школу возлагаем много
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надежд она будет иметь и материальные] средства, и хорошее направление

благодаря богатству и нравственным] качествам г[оспо]жи Милорадовичевой26.
О губернском присутствии скажу мало: оно держится системы канцелярской

тайны. Знаю только вот что: Позен вытеснен из присутствия людьми противного
образа мыслей27; слывет за либерала Гудима-Левкович28 (но каков его либерализм
оппозиция административным вмешательствам или симпатия к народу неясно).
Министр предлагал вопрос: не находит ли присутствие полезным перевести

Положение на малороссийский язык? Присутствие отвечало, что это было бы полезно и

положило обратиться к людям, компетентным по этому делу; но, к сожалению, оно

перешло в губернаторскую канцелярию, где и пролежит до дня Судного29. В Киеве,

говорят, прямо отвечали, что перевод не нужен. Впрочем, если судить по отрывку,

присланному мне Кулишом, то действительно такой перевод будет бесполезен для

народа30. Лучше было бы извлечение, написанное понятным языком.

Спокойствие Полт[авской] губ[ернии] я приписываю исключительно

прекрасным качествам нашего народа; паны (разумеется, есть благородные исключения) в

большинстве нарушают Положение; бунта не было, но жадобы беспрерывны;
последствия эманципации пока выразились в двух явлениях: в уменьшении

пьянства?1 и упадке откупных доходов и в огромном увеличении числа браков*2-. Куда
ни посмотришь, то и дело свадьба и песни, а горилки нема нам аж чудно

дивиться. Все говорит, что Кулик сказал правду: «Неволя не здоліла осквернити
правого народа»33. К этому еще прибавлю одну черту: паны запрещали хлопцам ходить

в воскр[есную] школу. В первое воскресение по объявлении манифеста явилось 50

хлопцев против воли панов. А вот черта другого свойства: один пан (Бабанин)
пересек всю деревню (200 душ я не утрирую). Крестьяне повиновались, но пошли

жаловаться. Бабанину сделали замечание. Какова соразмерность во взысканиях.

Общая мысль, занимающая умы большинства панов, есть: пользуясь переходным

состоянием, довести всеми неправдами до нищеты и без того бедного крестьянина.
На ярмарке в балагане один старый пан, приняв меня за человека одного с ним

образа мыслей, говорил дрожащим голосом: «На-на-надо и-их вы-вы-выморить,

нищими поделать». Это не скрывается в разговорах нимало. Странно, они мстят

крестьянам за эманципацию, как будто бы крестьяне виноваты в ней, а не

правительство. Но трусость пред правительством и ненависть к народу отличительные

черты наших панов. Мне кажется, что в Великороссии не так: там крепостное

право давно, а, дело известное, чем недавнее власть или злоупотребление, тем более не

хочется с ним расстаться потому-то наши паны, вероятно, хуже великорусских.
И они, и народ помнят неправду Екатерины34, оттого и злятся. Шохин

нарисовал несколько карикатур, которые метко изображают приемы панов в новом

искусстве ограбить крестьянина. Многие враги эманципации, когда узнали, что

жалованье мир[ового] посредника] 1500 рублей, лезут в эту должность посредством

закулисных хождений и уверяют, где надо, что на них лгут, что они всегда были в

пользу освобождения крестьян они-то большею частью и получили эти должности

(хотя есть блистательные, в высшей степени отрадные исключения но это

меньшинство). Я предложил вопрос одному грамотному крестьянину-земледельцу:
«Якби Ви вибирали мир[ового] посредника], кого б ви у Ваших містах вибрали?»

Подумавши, он отвечал: «По правді сказать, люде пана не виберуть ні одного нема

такого... а з паничів, може». Расспросив подробнее, я узнал, что он имел в виду двух

молодых людей, только что вышедших из университета сыновей мелких панков,
но их ни за что не назначат губернские власти. Я не могу себе вообразить, что

будет тогда, когда крестьяне будут выбирать миров[ых] поср[едников] из людей,
всеми силами старающихся заслужить ненависть народа35.
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Два слова об «Основе»: вообще читатели довольны, недостатками находят

отсутствие вестей, стихов и поздний выход36; Костомарова читают очень, а хамо-

кратия гомонить дуже против предполагаемых в его статьях задних мыслей37;
Белокопытенко читается мало38, Линейкин тоже39; «Тітка Настя» темна от

излишнего лаконизма выражений40; «Дзвонарь» и «Салдатка» прочитаны всеми

с особенным удовольствием41; критические статьи Кулиша разбесили хамокра-
тию до крайности42. Прошу Вас не давать тому, что я писал в предыдущем

письме, другого смысла, кроме отголоска мнений здешнего общества43.
В Киевск[ой] губ[ернии] некоторые паны перешли в православие и говорят, что

они украинцы; один пан за эту штуку лишил сына наследства. Но другие дарят

крестьянам земли и тем надеются уверить их, что они поляки но, кажется,

крестьяне землю возьмут, а останутся тем, чем были. Да здравствует «Основа»! Д.П.
P.S. Грошей Куликові не треба, Кониському і подавно... а Шохину треба

зробить підмогу, щоб було з чим пуститись у мандрівку... хоч трохи, багато і йому
не треба44.

ІЛ. Ф. 119. Спр. 14. Арк. 1 2 зв. Оригінал.

NS 2
Полтава. 1861. 5 авгус[та].

Браво, браво, бесценный Василий Михайлович! Статья «Значение
Шевченка» была прочитана здесь чуть не с восторгом1. Последнею книжкою довольны

все2. У нас теперь гостит Пантелеймон] Александрович]3. Я сам вижу, что

примирение трудно4 идите своею дорогою: публика здешняя полюбила Ваш

примиряющий, мягкий тон; любящее сердце идет всегда самою верною дорогою.

Посылаю Вам статьи Кулика5 и Шохина6, делайте с ними, что хотите; они

отдают их в Ваше полное распоряжение. Я считаю только нужным сделать

несколько объяснений.

1. Ворскло (о, а не а). Так называет эту реку здешний народ. В летописях она

называется Ворскол. Вероятно, русские географы прошлого века, произнося

украинское о как а, переделали в Ворскла. Можно сделать примечание внизу7.
2. Іллінська, кінна говорится без существительного; когда же с

существительным, то: Іллінський кінний ярмарок8.
3. Какое совпадение: утром Кулик написал к Вам письмо, в котором просит

не перехрещувать жидов на евреев, а вечером получена «Основа» с ответом на

грозное письмо Португалова9. Ваш ответ превосходен, и из приводимого мною

совпадения можете заключить, что ответом Вашим здесь все довольны.

Впрочем, тут готовят статью об этом предмете, с целью покончить раз навсегда

она будет умерена, но решительна10.
4. Лобода приготовляет статью для «Основы» о нашей воскресной школе, где

разбирает вопрос о языке в наших народных школах11. Я советовал бы Вам

написать к нему два слова, сославшись на меня. Пара приятных слов куда ни шло.

5. Витавский мне жаловался на Вашу безответность на его письма. Как

будто у Вас мало дела? Но так как он самый ревностный в нашем городе украино-

фил и поборник «Основы», то не мешало бы его подарить двумя словами,

разумеется, оставляя меня в стороне12.
6. Напечатайте объявление об «Азбуке по мет[оде] Золотова», переведенной]

на украинский] яз[ык] Строниным13; может быть, воскресные школы других

городов последуют нашему примеру.
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7. Посылаю листок наших «Губерн[ских] ведомостей» там єсть статейка о

малороссиянах в Оренбургском крае; может быть, она Вам пригодится14.
Надеюсь, что все, что было мною к Вам писано, будет Вами принято как

искреннее желание успеха «Основе»15.

Уважающий и любящий Вас

Д. Пильчиков.

P.S. Напишите и ко мне два слова, коли буде час.

Еще несколько слов.

Слово рішинець употребляется народом в смысле вывод, результат;

напр[имер]: Отож, ти багато балакав який же з того рішинець?16
Подумка я не могу определить тонкого различия между словами думка и по-

думка, но оно есть, напр[имер]: Сидів я, і така думка прийшла и: Я розібрав діло
та й така подумка. Малороссияне не говорят: суждение; но: Об тім ділі буде яосуж-
деніє. Кулик стоит на том, что слово подумка употреблено им, где надо17.

Фабрика надобно Вам сказать, что Кулик доводит свой украинизм до

последних пределов; произношение слова народом для него закон. Я предлагал ему

писать фабрика, но он стоит за хвабрика^. Доказательства его преоригинальны:

«Каждый народ видоизменяет чужеземные слова по-своему. Стоял, говорит он,

во время войны в моей аптеке пленный турецкий фельдшер19. Турки в

чужеземных словах переменяют ф на п, а б на в, оттого турок произносил слово

фабрика паврик, и аптеку называл также лекарскою фабрикою паврик». Решили

предоставить Вашему вкусу (а не турецкого фельдшера) и потому попеременно
писали ф и хв ad libitum20. Но, признаюсь, я не могу без смеха представить себе

напечатанным слово: хвабрика; а впрочем, я, может быть, и ошибаюсь, если в

начинающем литераторе принят за руководящее начало народный говор.

ІЛ. Ф. 119. Спр. 12. Арк. 1 2 зв. Оригінал.

№3

Многоуважаемый Василий Михайлович!

Обстоятельство, неожиданно прервавшее мирный ток моей жизни,

заставляет меня просить Вашего участия для объяснения, кому Вы почтете нужным,

дела, последствием которого для меня может быть потеря результатов труда всей

моей жизни. Я постараюсь изложить с возможною подробностию это

обстоятельство; а в правдивости моей, я уверен, у Вас не может быть сомнения.

В генваре нынешнего года Александр Яковлевич Конисский отправлен по

распоряжению правительства в Вологду1. Этот эксцентрический господин, не

понимаю, по какому побуждению, написал письма к своим знакомым и отправил их

в Полтаву, через сопровождавших его жандармов. Жандармы передали эти

письма здешнему жандармскому штаб-офицеру г[осподи]ну Белову2. Я получил от

него письменное приглашение явиться к нему для получения письма,
адресованного ко мне, что я немедленно и сделал. Пробежав письмо, я сам предложил го[с-
поди]ну Белову оставить у него это письмо для прочтения, заметив тут же, что

мои отношения к Конисскому не давали ему права на тот фамильярный тон, в

каком написано письмо3. Белов обещал мне прислать письмо на другой день,

прибавив, что он не придает никакого официального значения этому письму. Дня
через два он прислал вновь за мною и рассказал мне следующее: в числе писем,
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присланных Конисским, находилось адресованное на имя одной здешней дамы,

г[оспо]жи Тимченковой. Приглашенная также получить письмо, она имела с

Беловым столкновение, которое повлекло за собой обоюдные жалобы. Белов сказал

мне, что по этой причине он должен представить все письма в Ш-е Отделение и

потому просит меня извинить ему, что он берет данное мне честное слово назад.

Директор здешнего кадетского корпуса генерал-лейтенант Икскуль фон-Гильден-
бандт, узнав о происшедшем, посоветовал мне выйти в отставку из опасения, что

это дело может меня компрометировать, что я, как честный человек, и должен

исполнить. Я не имею повода нимало сомневаться в добром расположении ко мне

директора, но ведомство военно-учебных заведений более, чем всякое другое,

дорожит репутациею своих чиновников, и, как видите, без всякой вины с моей

стороны, я должен потерпеть. Теперь представьте себе мое положение: мне

оставалось дослужить один год, чтобы я мог получить пенсию; Вы знаете состояние

моего зрения, которое теперь далеко хуже, так что я уже не могу занять должности,

где требуется напряжение глаз. Я должен потерять единственное средство,

которое обеспечивало мое семейство и мою обреченную на слепоту старость,

средство, заслуженное долгим, тяжелым и добросовестным трудом, в чем мог бы

сослаться на всех прежних и нынешних начальников здешнего кадетского

корпуса и все это я должен потерять не по своей вине, а за легкомысленные фразы
безрассудного молодого человека, на которые мои отношения к нему не давали

никакого повода. Мое знакомство с Конисским вовсе не было интимно и

ограничивалось преимущественно советами больше учиться и воздерживаться от

безрассудных выходок, проистекавших от одного только тщеславного желания

заставить о себе говорить. Не знаю, можно ли отвечать за чужие фразы; мой

умеренный и вполне легальный образ мыслей вполне известен как ближайшему моему

начальнику инспектору классов здешнего кадетского корпуса полковнику

Кузьмину-Караваеву, который теперь находится в Петербурге, так и Вам самим, и я

могу сослаться для подтверждения этого на всю прошлую мою жизнь.

Я не хочу себе объяснять, что побудило Конисского адресоваться ко мне с

подобным письмом. Я готов лучше, продавши мою незавидную недвижимость,

приехать в Петербург, самому явиться в ІН-e Отделение и представить

объяснения, какие потребуются, и быть правым или виноватым, чем оставаться под

гнетом ничем незаслуженных сомнений; тогда, по крайней мере, я утешаюсь мыс-

лию, что лица, которые будут разбирать это дело, могли бы удостоверить в

невинности моей генерала Икскуля, мнением которого я дорожу и в глазах

которого я ни за что не хочу быть скомпрометированным.

Глубоко уважающий Вас

Дмитрий Пильчиков.

Полтава.
26 февраля 1863 г.

P.S. Прошу Вас передать мое уважение супруге Вашей4. Посылаемое письмо

я уполномочиваю Вас даже показать, кому Вы почтете нужным; мне бы весьма

желательным было, чтобы генерал Потапов5 или кто другой из влиятельных лиц

этого ведомства написал генералу Икскулю, что письмо Конисского не будет
иметь для меня никаких последствий и не может меня компрометировать; если

это Вам удобно сделать, то сделайте немедля, тогда я мог бы остаться в

корпусе дослуживать до пенсии.
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Вот Вам еще более подробные сведения: письмо Конисского написано по-ма-

лороссийски, без всякого толку и наполнено лирическими излияниями дружбы.
В нем находятся две-три фразы, на которые Белов указал как на двусмысленные,

указывающие будто бы на какое-то тайное соглашение в чем-то. Не могу понять,

почему Конисский, с которым я был всегда на Вы, вздумал в этом письме

перейти на Ты и написать письмо, похожее на дурное подражание письмам

Шевченка к Лазаревскому6. Я думаю, это не более, как литературное упражнение, из-

за которого я должен потерять пенсию. Я готов думать, зная Конисского за

человека очень тщеславного, не чуждого привычек нашего старого ябедничества,
что он написал эти письма для того, чтобы запутать побольше людей и тем

сделать побольше эффекта и быть привезенным в Петербург7 (он очень сожалел, что

его без всякого объяснения отправили в Вологду), питая, быть может, надежду

как-нибудь выпутаться; иначе я не могу объяснить дерзости его.

Я прошу Вас немедля по получении моего письма узнать в штабе

военно-учебных заведений, где квартирует инспектор классов Полтавского корпуса полковник

Григорий Павлович Кузьмин-Караваев, побывать у него и переговорить с ним об

этом деле. Это благороднейший человек, каких редко найти. Вы можете показать

ему все, что я здесь пишу. Затем прошу Вас сделать то, что укажет Вам Ваше

собственное соображение и сердце и советы г[осподи]на Караваева, к которому я

пишу также8.

ІЛ. Ф. 119. Спр. 13. Арк. 1 3 зв. Оригінал.

Коментарі
Підкреслення Д. Пильчикова виділено курсивом.
У коментарях застосовуються скорочені посилання на джерела, використані у вступній статті.

№ 1
Підстави для віднесення листа до 1861 р. обговорення у ньому актуальних подій,

хронологічна локалізація яких не підлягає сумніву (перепоховання Т. Шевченка, похорон М.
Горчакова, видання «Азбуки по методе Золотова для Южнорусского края», концерти Д. Леонової

у Полтаві і т. д.).
1 Таволга-Мокрицький Петро-Миколайович (1819 не ран. 1876) український літератор,

знайомий Т. Шевченка, Марка Вовчка, автор «Основи». Постійно мешкав неподалік Пирятина
Полтавської губернії. Брав участь у похороні Т. Шевченка у Петербурзі, над його домовиною

прочитав власну поезію «Плачте, очі, виливайте» (першодрук: Основа. 1861. N9 3. С. 10

12). Один із організаторів петербурзького вокального і інструментального концерту на користь

родичів Т. Шевченка 27 квітня 1861 р., з приводу оцінки якого полемізував із П. Кулішем (див.:
Мокрицкий П. Ответ на статью г-на Кулиша: Письмо к издателю «Северной пчелы» // Северная
пчела. 1861. 25 мая. N9 116. С. 473 474). Про сутність полеміки див. прим. 11.

Про П.Таволгу-Мокрицького див.: Ротач П. Літературна Полтавщина // Архіви України.
1969. № 3. С. 105; Жур П. Третя зустріч: Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на

Україну. К., 1970. С. 53 54; Шевченківський словник. Т. 1. С. 412; Статті для

журналу «Основа» (1861 1862), заборонені цензурою/ Вст. ст., публ., ком. В. Дудка // Київська

старовина. 1997. № 5. С. 73 74, 81 82.
2 Леонова Дарія Михайлівна (1829, за ін. дан. 1834 1896) російська оперна і камерна

співачка, драматична актриса. Брала участь у вокальному й інструментальному концерті на

користь родичів Т. Шевченка у Петербурзі 27 квітня 1861 р., де виконала кілька українських
народних пісень в обробці О. Серова.

Вважається, що Д. Леонова виступала у Полтаві у 1862 р. (напр., див.: Шевченківський

словник. Т. 1. С. 351). Ця інформація походить, очевидно, із розвідки В. Торчина
«Василь Степанович Кулик: Біографічний обрис», в якій сказано: «Завітала ж на той час (1862 р.)
до Полтави знакомита співачка, примадонна петербурзької опери О.М. Леонова» (Правда.
1874. - N9 11. - С. 464).

Узвичаєне датування полтавських концертів Д.Леонової спростовується не лише

коментованим листом, а й низкою синхронних друкованих свідчень, які дослідники її зв язків з Ук¬
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раїною досі не використовували. О. Маркович писав у статті про петербурзький концерт
27 квітня 1861 р.: «В заключение не считаем лишним сказать, [...] что как говорят

некоторые из артистов и любителей, участвовавших в концерте 27 апреля, в т. ч. г-жа Леонова и

г. Никольский, вскоре намерены посетить Киев, Полтаву, Чернигов и Харьков. В их успехе и

сочувствии тамошнего общества не сомневаемся» (Побратим Л.В. [Маркович A.B.J Концерт
27 апреля, сбор с которого был предназначен на покупку земли для родственников Т.Гр.
Шевченка // Основа. 1861. N° 6. С. 159 160).

Полтавські концерти Д. Леонової відбулися під час Іллінського ярмарку 1861 р. у залі

Дворянського зібрання; див.: Конисский А. Из Полтавы: (Письмо в редакцию «Листка») //
Черниговский листок. 1861. 9 авг. N9 5. С. 34 35; Кулик В. Дещо з Полтави. III (7

листопаду 1861 г.) // Основа. № 11/12. С. 107. Власне, як конкретизує О. Кониський, «когда

ярмарка уже почти не существовала». За синхронним повідомленням В. Кулика, 1861 року
Іллінський ярмарок тривав від 12 до 29 липня, причому вже «20-го іюля стали роз їзжатись ху-

ри з товаром» (Кулик В. Дещо з Полтави: Листи до редактора. [І] // Основа. 1861. № 9.

С. 179). Можливо, дальші розшуки дадуть змогу з ясувати цілком точні дати полтавських

концертів Д. Леонової. Наразі ж, враховуючи викладені підстави для орієнтовного датування,
можна твердити, шо вони відбулися 20 25 липня 1861 р.

3 Йдеться про селянську реформу 1861 р.
4 Йдеться про перевезення тіла Т. Шевченка з Петербурга в Україну і поховання його на

Чернечій горі поблизу Канева 10 (22) травня 1861 р.
5 Горчаков Михайло Дмитрович (1793 1861) російський військовий діяч, під час

Кримської війни керував обороною Севастополя у лютому серпні 1854 р. Від січня 1856 р.

у Варшаві намісник Царства Польського, головнокомандувач 1-ї армії. Відповідно до

заповіту похований у Севастополі 7 (19) червня 1861 р.
6 Йдеться про один із завершальних епізодів ліквідації Гетьманщини указ Катерини II

1785 р., відповідно до якого селяни Лівобережної України втрачали право переходити з того

місця, на якому застала їх ревізія. Н. Полонська-Василенко зазначає, що «де-факто це було

кріпацтво, бо селянин був позбавлений можливості покинути свою садибу, свого пана»

(Полонська-Василенко Н. Історія України. Мюнхен, 1975. Т. 2. С. 269 270).
7 Д. Пильчиков мав підстави так вважати. Як відзначав ОЛевицький, редакційна

політика «Основи» мала на меті «витримати поступово демократичний напрямок журналу і разом з

тим не відполошити благородних земляків» (Записки Українського наукового товариства в

Києві. 1911. Т. 8. С. 63). Пор. зауваження П. Куліша у його листі до Марка Вовчка від
15 березня 1860 р.: «Журнал Василию Михайловичу разрешен; но Василий Михайлович хочет

издавать его в духе примирения с панами [...]. Он присваивает себе право второй цензуры,
хочет ублажить панов и полюбиться им своим журналом [...]» (Листи до Марка Вовчка: У 2 т.

К., 1979. Т. 1. С. 87). Київський історик Микола Рігельман писав у листі до

В.Білозерського від 16 березня 1861 р.: «Ради Бога, только не дразните цензуры и не очень нападайте на

панов: во-1-х, лежачего не бьют, а во-2-х, для вас и для народа гораздо выгоднее иметь их за

себя, чем против себя» ( ДАРФ. Ф. 109. Секретний архів. On. 1. Спр. 1973. Арк. 1).
Проте поставлене завдання попри відповідні цілеспрямовані зусилля В. Білозерського
було нездійсненним у принципі, чим передовсім і зумовлено недовгий вік «Основи».

8 Шохин Петро (літ. псевдонім Кузьма Шаповал) активний діяч полтавської

Громади початку 1860-х рр., автор «Основи» і «Харьковских губернских ведомостей». Окремою
відбиткою з харківського видання вийшла друком його п єса «Не до любові» (1864).

9 Пор. зауваження В. Кулика: «Поплакали ми таки, знову споминаючи останнього крепака-

Кобзаря. Привітали ми славну співачку по-старосвітськи хлібом-сіллю» (Основа. N9 11/12.
С. 107). В. Торчин писав: «Піснею на смерть Шевченка, проспіваною чудовим голосом,

прихилила вона до себе людей українського напрямку. Кожен концерт, по більшій частині складений
з українських мотивів, приймався публікою з запалом. Співачку шановано оваціями,
запрошувано до господи [...]» (Правда. 1874. N9 11. С. 464). Помилковість хронологічної локалізації

концертів Д. Леонової у Полтаві, запропонованої у розвідці В. Торчина, не дає підстав ставити

під сумнів достовірність його наведених загальних інформацій про виступи співачки у Полтаві.
10 Кониський Олександр Якович (1836 1900) український письменник і громадський

діяч, учасник полтавської Громади на рубежі 1850 1860-х рр. Матеріали до бібліографії його
тогочасних публікацій див.: Доманицкий В. Библиографический указатель сочинений

А.Я.Конисского, написанных по-малорусски // Киевская старина. 1901. Т. 72. N9 1. Отд. 1.

С. 131 134; Українські письменники: Біобібліографічний словник: У 5 т. К., 1963. Т. 2 /
Укл. М. Пивоваров, Г. Сингаївська, К. Федоритенко. С. 440 442. Докладний аналітичний

огляд корреспонденцій О. Кониського, надрукованих у львівській газеті «Слово» у 1862
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1863 рр., див.: Студинський К Зв язки Олександра Кониського з Галичиною в рр. 1862 1866 //
Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Львів, 1929. Т. 150. С. 273 291.

11 Коментоване зауваження Д. Пильчикова дає підстави твердити про значний резонанс

пресової дискусії, що розгорнулася з приводу оцінки концерту 27 квітня 1861 р. на сторінках
петербурзької газети «Северная пчела». Вона розпочалася реплікою П. Куліша «Большой
вокальный и инструментальный концерт, с благотворительною целию, на покупку земли

родственникам покойного Т.Г. Шевченко, в четверг, 27-го апреля: К издателю «Северной пчелы»

(1861. 1 мая. № 95. С. 383), яку О.Маркович зовсім слушно потрактував як «самый

неодобрительный приговор о концерте об исполнителях и вообще о людях, которые, не будучи
патентованными украинцами, таковыми именовать себя имеют» (Побратим А.В.
[Маркович А.В.] Концерт 27 апреля ... С. 146). Хоча П. Кулішеві дружно опонувала більшість

петербурзької Громади, неупереджений сумарний розгляд усіх відповідних публікацій дає підстави

вважати, що значна частина зауважень П. Куліша була слушною передовсім стосовно

«антинародного», за його висловом, виконання українських пісень співаками-неукраїнцями,
включно з Д. Леоновою. Негативна оцінка української частини концерту стосувалася також

добору пісень і композиторської обробки мелодій. Вихідні дані публікацій учасників
публічного обговорення концерту 27 квітня 1861 р. див.: Т.Г. Шевченко: Бібліографія літератури про
життя і творчість. 1839 1959. К., 1963. Т. 1. С. 29 30.

О. Кониський, очевидно, був знайомий з перебігом дискусії і, як можна твердити на

підставі коментованого листа, солідаризувався у даному питанні з П. Кулішем.
12 Відповідна публікація О. Кониського невідома. Нейтральні згадки про концерт є у

вміщених на сторінках газети «Черниговский листок» двох його однойменних кореспонденціях «Из

Полтавы: (Письмо в редакцию «Листка»). У першій з них ідеться власне про очікування приїзду
Д. Леонової під час Еллінського ярмарку: «Говорят, что певица Императорских
Санкт-Петербургских театров г-жа Леонова посетит Полтаву и намерена дать несколько славянских

концертов. Дай Бог, чтобы это сбылось. Мы уже давно не слышали порядочного концерта» (1861.
19 июля. № 2. С. 12 13). У другій кореспонденції О. Кониський, описуючи власні

враження від музично-театральних акцій, що відбулися під час Іллінського ярмарку 1861 р. і

загально трактуючи їх як «мимолетное удовольствие ярмарочного сезона», побіжно зауважує: «[... ] был
и в концерте г-жи Леоновой [...]» (1861. 9 авг. № 5. С. 34 35).

13 Перша недільна школа у Полтаві розпочала роботу 24 квітня 1860 р. Вона діставала
матеріальну підтримку, окрім місцевих жертводавців, від петербурзької Громади, про що відомо з

листа П. Куліша до О. Кониського від 3 січня 1861 р. (див.: Возняк М. Листування Панька

Куліша з Олександром Кониським // Нова Україна. 1923. № 10. С. 141). Про діяльність

школи див.: [Стронин А.] Полтава, 25-го апреля // Московские ведомости. I860. 18 мая.

№ 108. С. 849; Переходовець О. [Кониський О.] З Полтави: (Декабрь 1860). С. 141; Конис-

ский А. К истории народных чтений и народного театра // Днепровская молва. 1900. 16

февр. № 3. С. 38 39; Граховецький Д. Перші недільні школи на Полтавщині та їх діячі

(1860 1862 рр.) // Україна. 1928. № 4. С. 52 55, 58 61, 67 71; Гніп, 10 11;
Жураковский Г.Е. Просветительская деятельность Полтавского кружка ... С. 100 122.

14 Стронін Олександр Іванович (1826 1889) педагог, історик, соціолог, громадський діяч.
У 1855 1862 рр. викладав історію у Полтавській чоловічій гімназії, звідки був звільнений
заходами губернатора О. Волкова як неблагонадійна особа. У вересні 1862 р. заарештовано у

справі поширення української пропаганди, у грудні 1862 р. без суду вислано під нагляд поліції
до Архангельської губернії. Активний учасник Громади, хоча й не цілком поділяв український

напрямок її. Існує синхронне свідчення О. Строніна, з якого випливає, шо він сам не

зараховував себе до Громади. У листі до В. Лободи О. Стронін від 4 липня 1862 р. він писав: «О

громаде, которая вслед за Вашим отъездом расстроилась, так что ее и не увидел приезжавший
сюда недавно Кулиш, пусть говорит Вам сама громада» (Гніп, 217).

«По своїм думкам, пише О. Кониський у спогадах, Стронін тоді був космополіт

(терміну «общерус» тоді ше не вигадали), але ні він нас, ні ми його не цуралися; часто він

заходив на наші збори, часто-густо, як от по школах і інч., працювали укупі, і всі ми його

шанували, знов-таки за те, що ні властолюбства, ні лукавновання, ні отого, кажу, нелюбого мені
я ми не спостерегали у його» (О.Я. К[ониський]. З життя в Полтаві. С. 107). Проте
збереглися синхронні джерела, які дають підстави поставитися до цитованого мемуарного

свідчення про О.Строніна принаймні з певними застереженнями. Так, А.Шиманов писав у листі до

В. Шевича від 14 травня 1862 р.: «[...] чоловік цей не нашого поля, москаль по крові і думкам,
і силкується якомога закидати нам дорогу. [...] багато людей дивиться на Строніна вгору, а нам

пора вже мати вірний погляд. Наше діло вже замітно розходиться з ділом «всеросійських ко-
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смополітів», і нам швидше треба визнати сю особність та, не помиляючись, прстувати своїм

шляхом» (Гніп, 27). Пор. свідчення А. Шиманова слідчій комісії: «[...] Стронин и Щелкан шли

прямо против украинского направления» (Гніп, 146). Також див. прим. 18, 20, 21.
Докладно про О. Строніна див.: Драгоманов М.П. 1) Два учителі. С. 584 604; 2)

Література російська, українська, великоруська і галицька // Літературно-публіцистичні праці.
Т. 1. С. 155; Гніп, 27 33; Чижевський Д. Драгоманів і Стронін // Драгоманівський

збірник. Прага, 1930. Т. 1. С. 293 298; Жураковский Г.Е. 1) А.И. Стронин и Полтавская

гимназия в конце 50-х годов XIX века // Советская педагогика. 1943. № 10. С. 37

42; 2) Просветительская деятельность Полтавского кружка ... С. 82 94; Прийма Ф.

Шевченко і недільні школи на Україні // Збірник праць 14-ї наукової шевченківської

конференції. К., 1966. С. 180 186; Лейкина-Свирская В.Р. А.И. Стронин //
Революционная ситуация в России в середине XIX века: Деятели и историки. М., 1986. С. 159 169;

15 Очевидно, ця розмова відбулася невдовзі після відкриття першої у місті недільної школи,

під час перебування П. Куліша у Полтаві на початку травня 1860 р. Про тогочасний полтавський

візит П.Куліша до Полтави див.: Кониський О. 1) 3 життя в Полтаві. С. 110 114; 2) Тарас

Шевченко-Грушівський. С. 555 556; Письма П.А. Кулиша к Д.С. Каменецкому: 1857 1865/ Публ.
А. Л[азаревского] // Киевская старина. 1898. Т. 61. № 6. Отд. 1. С. 382 384 (лист
від 10 травня 1860 р.); Шенрок В. П.А. Кулиш: Биографический очерк. К., 1901. С. 154;
Листи до Тараса Шевченка. К., 1993. С. 149 150 (лист П. Куліша від 10 травня 1860 р.).

16 Золотов Василь Андрійович (1804 1882) російський педагог, ініціатор застосування
у Росії звукового способу опанування грамоти. Також див. прим. 20 до листа № 1 та прим. 13

до листа № 2.

17 Як пише М. Гніп, у раді першої недільної школи «визначалися Лобода, Стронін і
Кониський» (Гніп, 10). Вони працювали і в загальній раді полтавських недільних шкіл, що

здійснювала організаційне та навчально-методичне керівництво, до складу якої також входили

Є. Милорадович (голова), Д. Пильчиков, М. Кизимовський, В. Щелкан та ін. (див.: Гніп, 10).
За даними Д.Граховецького, члени загальної ради головували почергово (див.: Граховецький Д.

Перші недільні школи на Полтавщині... С. 67).
18 О. Стронін виклав у листі до П. Куліша власну версію перипетій «мовного» конфлікту у

недільній школі, очевидно, істотно відмінну від поданої у коментованому листі (і від
реальності). П.Куліш зазначав у недатованому (орієнтовно із середини лютого 1861 р.) листі до
О. Кониського: «Стронин писал ко мне о борьбе двух народностей. Я думаю, надобно в том

деле давать побольше воли свободному убеждению каждого. Я верю Стронину, зная его, что он

не способен умышленно навязывать великорусские книги мальчикам; но если они больше

охотятся к великорусским, то тому стоит противопоставлять только одно занимательность наших

книг. Коллекция брошюрок послана Василию Лонгиновичу [Трунову]. На великорусском
языке нет подобного издания. Если мальчишки и взрослые не будут заинтересованы ими и просят

великорусских книг, значит, сила вещей не в нашу пользу» (Возняк М. Листування Панька

Куліша з Олександром Кониським // Нова Україна. 1923. № 10. С. 143). Згадана у

цитованому фрагменті «коллекция брошюрок» це надруковані упродовж 1860 1861 рр. у

Кулішевій серії «Сільська бібліотека» «метеликові» видання творів українських письменників.
19 Дешо інші цифри подав у грудні 1861 р. О. Кониський у листі до Петербурзького

комітету грамотності: «[...] в одной из полтавских школ, считавшей у себя 157 учеников, 144

положительно требовали обучения на малороссийском языке, а надо заметить, что в числе 157

учеников было 23 великоруса» (Журналы Комитета грамотности, учрежденного при Императорском
Вольном экономическом обществе: За первую половину 1862 г. СПб., 1862. Прил.: Журнал
заседания 11 января 1862 г. С. 9). У його пізніх спогадах, в яких подано дещо відмінний від

запропонованого у коментованому листі Д. Пильчикова загальний опис ситуації, фігурують ще

інші цифри: «Спрошено было 140 учеников. Опрос производился следующим образом:
каждому ученику была прочитана по книге одна из басен Крылова и подходящая к ней басня

Гребенки, и он был спрошен, которую лучше понимает? Ответ проверялся тут же пересказами, а

затем следовал вопрос: на каком из языков этих басен он желает продолжать учение. За язык

Гребенки высказалось 123 ученика. При таких условиях педагогический совет школы признал себя

обязанным позаботиться о соответственных учебниках» (Конисский А. К истории народных
чтений и народного театра. С. 39). На мій погляд, найточніші відповідні інформації подав

Д. Пильчиков, оскільки його свідчення є хронологічно найближчим до описуваних подій.
20 Йдеться про вид. [Стронин А.] Азбука по методе Золотова для Южнорусского края.

Полтава, 1861. О.Стронін свідчив у листі до В. Шевича від 18 вересня 1861 р.: «[...] я скореє

панславист, чем малоруссофил, и ежели писал азбуку, то единственно в целях педагогических»
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(Гніп, 228). М. Драгоманов зазначав: «Цей перший український буквар, зроблений по

раціональній методі, послужив незабаром за corpus delicti для того, щоб обвинуватити Строніна
«в намерении отделить Малороссию от России» (Драгоманов М. Два учителі. С. 597 598).
Свідчення Д. Пильчикова, що їх містить коментований лист, істотно доповнюють і коригують

запроваджені досі до наукового вжитку інформації обставини підготовки названого видання.

Так, М. Гніп пише про це: «Навчаючи дітей і дорослих у недільній школі, переконавшись, що

російська мова чужа учням, Стронін переклав буквар Золотова по-українському і сам, здається,

викладав рідною мовою учням» (Гніп, 32). Також див. прим. 13 до листа N9 2.

21 Лобода Віктор Васильович (1824 1889) громадський діяч, письменник. У 1859 1862

рр. працював начальником Полтавської телеграфної станції. Один із лідерів полтавської
Громади, в якій, за слушним зауваженням М.Гніпа, виступав «носієм яскравої національно-
політичної ідеології» (Гніп, 37). У вересні 1862 р. заарештовано за звинуваченням у поширенні

української пропаганди, у грудні 1862 р. без суду вислано до Пермської губернії під нагляд

поліції. Про його життя і літературну діяльність див.: Деятели революционного движения в

России: Биобиблиографический словарь. М., 1928. Т.1. Ч. 2. Стлб. 218; Гніп, 33 37;

Прийма Ф. Шевченко і недільні школи на Україні. С. 184 185; Лобас П.О. Лобода Віктор
Васильович // Українська літературна енциклопедія. К., 1995. Т. 3. С. 221. Також див.

прим. 11 до листа № 2.

В. Лобода керував роботою першої недільної школи від 28 травня 1861 р. Після того, як

стало відомо про рішення влади перевести В. Лободу на нове місце служби до Смоленська,
О. Стронін писав до В. Шевича у листі від 3 січня 1862 р.: « [...] такая потеря, как потеря

Лободы, ничем не заменима. Всякого из нас остальных мог заменить всякий новый и молодой

преемник, но такую редкую душу, такое беззаветно преданное сердце, как у Лободы, нескоро
дождемся увидеть в самых новейших и юнейших наместниках. Мы это сознавали и

прежде!...]» (Гніп, 230). Коментуючи це місце листа на вимогу слідчої комісії, О. Стронін свідчив:
«Г. Лобода был проникнут интересами народной грамотности до такой степени, отдавал ему
из своего времени и своего труда так много, что нам, т. е. всем прочим ревнителям этого

дела, оставалось только изумляться столь бескорыстной преданности его» (Гніп, 161 162). Після
виїзду В. Лободи з Полтави 12 квітня 1862 р. Громада фактично усунулася від роботи у
недільній школі. О. Кониський писав до В. Лободи 22 квітня 1862 р.: «Щелкан відказався од
недільної школи. Рада вибрала Кульжинського. Не був на раді тій з наших ніхто, я мізкую, шо
се діло не гаразд і коли б через його не бухнула школа. Побачимо» (Гніп, 210). Власне,
невдовзі занепадає і сама Громада. Також див. прим. 14.

22 Йдеться про законовчителя Полтавської губернської гімназії Миколу Даниловича Думи-

трашка (1829, за ін. дан. 1830 1878). Його життєпис див.: Павловский И.Ф. Краткий

биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века.

Полтава, 1913. С. 67 68. В.Лобода зауважував у недатованих щоденникових нотатках періоду
діяльності недільної школи: «Нельзя не остаться признательным о. Николаю, что он первый
в Полтаве захотел спуститься до народа и заговорил с ним на родном его языке» (цит за: Гніп,
11). Уже після закриття недільних шкіл О. Кониський писав з приводу того, що священики

зазвичай нехтують у викладанні українською мовою: «Тілько й радував нас чесний отець Ми-

колай Думитрашко, котрий у І Полтавській] недільній хлопчачій школі учив дітей Божому
законові і православній] вірі по-українськи. Душа було радується, як слухаєш його розмову з

дітьми, як бачиш, як щиро діти слухають його!..» (Верниволя Ф. [Кониський О.] XII. З
Полтави // Слово. 1863. 2 януар. № 1. С. 3).

23 Як повідомляв О.Кониський у листі до редакції газети «Московские ведомости»,
ініціаторами заснування Полтавського товариства поширення грамотності виступили О. Стронін та В.

Щелкан. О. Кониський писав також: «Проект устава этого общества 21-го февраля представлен г.

начальнику губернии А.П. Волкову, который принял живое участие в этом деле; кажется, проект

устава представлен уже для утверждения высшему начальству. Сообщение главных оснований

проекта мы должны отложить до его утверждения» (Московские ведомости. 1861. 5 апр.
№ 76. С. 602). Проект статуту, який склав В. Лобода, а підписали також священик П.

Катранов та викладач кадетського корпусу В. Щелкан, див.: Гніп, 206 210. (За свідченням

полтавського губернатора О. Волкова, проект йому подали В. Лобода та В. Щелкан; див.: Гніп, 197).
Повідомлення О. Кониського про прихильне ставлення О. Волкова до утворення товариства
розходиться з фактами. Саме на підставі відгуку губернатора про неблагонадійність засновників статут не

було затверджено. Категорично заперечив міністр внутрішніх справ П. Валуев: «Г. Полтава, имея

для образования народа мужскую и женскую гимназии, уездное училище, две воскресные школы

и детский приют, не нуждается более в образовательных средствах для народа» (цит. за: Жураков-
ский Г.Е. Просветительская деятельность Полтавского кружка... С. 122). М. Гніп слушно зазна-
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чав: «Фундатори т[оварист]ва, практика навчання в недільних школах, тенденція статуту все це

промовляло за те, що громадська ініціятива поклала б тут підстави українській народній школі»

(Гніп, 15). Невідіслану апеляцію В. Лободи до П. Валуєва див.: Гніп, 201 206. Також див.:

Переходовець О. [Кониський О.] З Полтави (І января 1862) // Основа. 1862. N9 2. С. 52;

Граховецький Д. Перші недільні школи на Полтавщині ... С. 68; Жураковский ГЕ. Просветительская
деятельность Полтавского кружка... С. 122 130. Про участь у роботі Петербурзького комітету

грамотності у 1861 1862 рр. О. Кониського, В. Лободи, Д. Пильчикова, які порушили
клопотання про запровадження україномовної початкової освіти у школах Полтавщини див.: Шевелів Б.

Петиції українських громад до Петербурзького комітету грамотності з р. 1862 // За сто літ. К.,
1928. - Кн. 3. - С. 11-16.

24
Проект статуту Полтавського товариства поширення грамотності передбачалося

вмістити на сторінках «Основи». О. Кониський надіслав його до В. Білозерського ще в лютому

1861 р., про що писав до П. Куліша 24 лютого 1861 р.: «Общество наше не унывает: оно

недавно написало и подало губернатору устав общества грамотности. Если желаете знать, что за

устав, то прочтите его у Василия Михайловича, к которому я послал для напечатания в

«Основе». Слава Богу, присоединились к нам, да еще какие замечательные и великие духом

люди, а кто именно, Вы увидите из устава» (ДАРФ. Ф. 109. Секр. архів. On. 1.
Спр. 1764. Арк. 1 1 зв. Копія, переклад з української. Внаслідок перлюстрації листа витяг

з нього зберігся у жандармському архіві. Про цей документ уперше повідомлено у вид.:

Світленко С.І. Народницький рух в Україні 1860 1880-х років: Аналіз джерел архівних фондів
Росії. Дніпропетровськ, 1996. С. 18).

Висвітлення у монографії М. Бернштейна про «Основу» обставин цензурної заборони
призначеної для видання статті «Публичные библиотеки, общества и распространение грамотности на

Юге», до якої мав увійти і проект «полтавського» статуту, не є коректним. Не розкриваючи змісту
статті, дослідник лише лаконічно, але незрозуміло для читача інформує, вдавшись до цитування

архівного документа, що її було затримано «до утверждения устава грамотности» (Бернштейн М.Д.
Журнал «Основа»... С. 197). Про який саме статут ідеться, у монографії не повідомляється.

Як з ясовується, Санкт-Петербурзький цензурний комітет не міг вирішити долю статті своєю

владою: «На основании предписания Главного управления цензуры от 3-го декабря за № 1589

статьи, проекты уставов об учрежденных частными лицами обществах допускаются к печати не

иначе, как по утверждении уставов для сих обществ, и, не имея сведений о том, последовало ли

утверждение в отношении Полтавского общества, Санкт-Петербургский цензурный комитет

имеет честь представить об этом в Главное управление по цензуре, с приложением указанной
статьи [...]» (Російський державний історичний архів. Ф. 772. Оп. 1. Спр. 5785.
Арк. 1 1 зв.). Головне управління цензури повідомило Санкт-Петербурзький цензурний комітет

18 серпня 1861 р., що «устав Полтавского общества распространения грамотности в настоящее

время еще рассматривается в Министерстве народного просвещения» (Там само. Арк. 2).
М. Бернштейн трактує описаний епізод як свідчення упередженого ставлення цензури до

українського журналу, для чого конкретні обставини заборони названої статті не дають підстав.
25 Милорадович (дів. прізв. Скоропадська) Єлизавета Іванівна (1832 1890) активна

учасниця полтавської Громади. Про неї див.: К[ониський О]. Єлисавета Іванівна Милорадовичка //
Зоря. 1894. № 3. С. 70; Д. Дорошенко]. Єлизавета Іванівна з Скоропадських
Милорадович: До 35-ліття зо дня її смерті // Хліборобська Україна. 1925. № 5. С. 284 288; Гніп,
44 49. Активно працювала у недільних школах, підтримувала їх матеріально. Її коштом було
видано «Азбуку по методе Золотова для Южнорусского края» О. Строніна і «Українські прописі»

(1862) О. Кониського.
26

Про діяльність жіночої недільної школи, що розпочала роботу 3 вересня 1861 р., див.:

Граховецький Д. Перші недільні школи на Полтавщині... С. 56 57, 66 67.
27 Позен Михайло Павлович таємний радник, упродовж кількох місяців був членом

Полтавського губернського присутствія у селянських справах. Допомагав матеріально
полтавським навчальним закладам жіночій гімназії (див.: П. К-ій [Кизимовский ИВ.]} О

женском образовании вообще и о Полтавской женской гимназии // Черниговский листок.

1862. 22 авг. N9 16. С. 123, прим. 5) та недільним школам (див.: Граховецький Д. Перші
недільні школи на Полтавщині... С. 61).

28 Гудима-Левкович Павло Максимович член Полтавського губернського присутствія у
селянських справах, негативний відгук про його діяльність див.: Верниволя Ф. [Кониський О.] VII. З

Полтави. Дня 14 серпня // Слово. 1862. 29 авг. № 68. С. 268.
29 Про це ж О. Кониський пізніше писав у львівській газеті «Слово»: «Де-не-де крестяне

не хотіли нічого робить через те единственно, що не зрозуміли положенія; бо воно написане
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такою мовою, котру український народ не розуміє. Високоповажний міністер вн[утренніх] діл
зрозумів сюю народнюю потребу і велів тутешньому губернатору переложить положеніє на

українську мову, да біда, що в нас не все робиться, що старшії велять. Положенія і досі не

переложили на нашу мову, а народ і досі через те не розуміє його і не буде гаразд розуміти,
покіль не переложать. А переложить дуже не трудно! Треба тілько гукнуть, охотники зараз

знайдуться і без всякої плати за працю переложать. Ми завірно знаємо, що пп. Пильчиков,
Кониський і інчії давно б це зробили, коли б тілько їм сказано було. Так, видно, важко дати

народу те, чого він бажає і без чого йому жить трудно» (Верниволя Ф. [Кониський О.] II. З
Полтави // Там само. 23 мая. N9 40. С. 159).

Відомо, шо О. Кониський у 1862 р. підготував до друку брошуру «Права і обов язки

визволених кріпаків», але цензурного дозволу на її видання не дістав (див.: Кониський О.Я. Микола

Костомаров: Мої згадки про нього і його листи // Діло. 1885. 4 трав. № 49. С. 2).
У іншому дослідженні О. Кониського ця його праця фігурує як рукопис «про закони, потрібні
селянам і у життю щоденному» (Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський. С. 415).

Збереглися відомості, що аналогічну працю здійснив і Д.Пильчиков, проте вона також не

з явилася друком. О. Стронін писав у листі до В. Лободи від 4 липня 1862 р., що, як знає від

Д.Пильчикова, «он перевел сокращение Положения на малороссийский язык и представил его

в губернское присутствие через Тарновского для напечатания» (Гніп, 217).
30 Йдеться про український переклад «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной

зависимости», над яким П. Куліш працював у березні-травні 1861 р. з дозволу імператора
Олександра II. Г. Вашкевич, який надрукував перекладені П. Кулішем царський маніфест про
скасування кріпацтва і частину «Положения о крестьянах» у супроводі власної розвідки (див.: Киевская

старина. 1905. Т. 88. № 2. Отд. 2. С. 324 341; N9 3. Отд. 2. С. 423 460)

відзначав, що «вопросы терминологии представляли центральный пункт предстоящей работы и стали

очень скоро предметом несогласия между автором перевода и государственным секретарем

Владимиром Петровичем Бугковым» (Там само. N9 2. С. 325). У квітні 4 аркуші перекладу було

набрано (з паралельним російським текстом) і подано на розгляд канцелярії Державної ради.
(Кілька коректурних аркушів тоді ж чи пізніше П. Куліш надіслав Д. Пильчикову). На початку

травня В. Бутков повідомив, що мову перекладу визнано невідповідною тому значенню, яке уряд

бажає надати перекладові, і виставив умовою дозволу на його публікацію вимогу «держаться
сколь возможно ближе тому языку и тем выражениям, кои употребляются ныне

малороссийскими крестьянами» (Там само. С. 325 326). Гостро відреагувавши на втручання нефахівців у

його роботу, П. Куліш відмовився від її продовження.
Г.Вашкевич писав: «П.А. Кулиш придавал огромное значение общественной стороне

перевода, жертвуя иногда для нее практической стороной издания. Этот взгляд переводчика,

бьющий из каждой статьи, из каждой строки перевода, очевиден для всякого прочитавшего одну

его страницу, как он стал ясен для государственного секретаря. Дорожа именно этой стороной

перевода, П.А. Кулиш не мог согласиться на требуемые от него уступки, так как, испещрив

украинскую речь русской терминологией, он лишил бы свой перевод его достоинства и значения

для будущих услуг родному языку» (Киевская старина. 1905. Т. 88. N9 2. С. 331). Як

випливає з коментованого листа, Д. Пильчиков негативно оцінював саме прагматичний аспект

перекладу, акцентуючи на його незрозумілості адресатові українському селянинові.
31 Докладно про це див.: Кулик В. Дещо з Полтави. II (14 сентября 1861 г.) // Основа.

1861. -№ 11/12.-С. 101-103.
32 Розгорнуте висвітлення міркувань Д. Пильчикова про істотне зростання на Полтавщині

після селянської реформи числа шлюбів див.: Там само. С. 100 101.

Близькість коментованого фрагмента листа Д. Пильчикова до відповідних місць написаної
пізніше кореспонденції В.Кулика є, мій погляд, наслідком попереднього взаємного

обговорення (можливо, за участю й інших полтавських громадян) її проблематики, власне

репрезентативних регіональних виявів актуальної суспільно-політичної ситуації на побутовому рівні.
Хоча не можна виключати й ближчої участі Д. Пильчикова (і то не лише редакторської) у

підготовці аналізованої та інших кореспонденцій В. Кулика надто, коли взяти до уваги, шо

активність Д. Пильчикова у громадському житті виявлялася переважно, як свідчив

О.Кониський, у «незримій, але реально корисній роботі на українському полі розвитку національного»:
«Він вельми добре тямив психологію людську і ніколи-ніколи і ні в чому не випихав

насамперед свого я; він учив людей так, шо вони й самі того не помічали; ученики його і в школі,
і в громаді не спостерегали, як вони переймаються його думками, слухають його поради і

Йдуть у слід його» (Кониський Ол. Дмитро Пильчиків. С. 93).
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33 Неточна цитата з поезії В. Кулика «Україна до синів» (першодрук: Основа. 1861
N9 8. С.46; авторська примітка: «Читано на бенкеті, данім публічне у Полтаві в день

знесення крепацтва 19 лютого 1861-го року»). У В.Кулика:
«Покажіть, що в Україні
Столітня негода
Не здоліла осквернити

Правого народа...»
Пор. у кореспонденції В. Кулика «Дещо з Полтави. II (14 сентября 1861 г.): «[...] не ок-

чемнів у неволі наш народ» (Там само. № 11/12. С. 101). Докладніше про В. Кулика та

його участь у «Основі» див. прим. 5 до листа N92.
34 Див. прим. 6.
35

Про ранній період діяльності мирових посередників на Полтавщині також див.:

Верниволя Ф. [Кониський О.] III. З Полтави // Слово. 1862. 2 іюня. N9 43. С. 168.
36

Про запізнений вихід чисел «Основи» див.: Гніп, 77; Бернштейн М.Д. Журнал
«Основа»... С. 195. Далі Д. Пильчиков веде мову про публікації з перших п яти книг «Основи» за

1861 р., які на час написання його листа було отримано у Полтаві.
37 Очевидно, йдеться про статті М. Костомарова «Мысли о федеративном начале в древней

Руси» (1861. № 1. С. 121 158), «Черты народной южнорусской истории» (N9 3. С. 114

165), в яких переглядалися деякі засадничі для російської історіографії погляди на українську
історію, і його працю «Две русские народности: Письмо к редактору» (№ 3. С. 33 80), де, як

відзначав М. Грушевський, «был представлен контраст украинского и великорусского племени во

всех областях общественной и индивидуальной жизни. В продолжение многих десятилетий она

оставалась евангелием украинского национализма» (Грушевский М. Развитие украинских изучений
в XIX в. и раскрытие в них основных вопросов украиноведения // Украинский народ в его

прошлом и настоящем. СПб., 1914. Т.1. С. 24). Названі статті М. Костомарова і передовсім
остання з них викликали широке обговорення у російській періодиці. Окрім названих, М.

Костомаров надрукував у перших числах «Основи» статті «Ответ на выходки газеты (краковской)
«Czas» и журнала «Revue Contemporaine» (N9 2. С. 121 135), «Воспоминание о двух малярах»

(N94. С. 44 56), початок історичної студії «Гетьманство Выговского» (№ 4. С. 1 66).
38 Див.: Номис М. [Симонов М.Т.] Отрывки из автобиографии Василия Петровича Белоко-

пытенка // Основа. 1861. N9 3. С. 50 77; N9 5. С. 24 45. Продовження публікації,
яка на сторінках «Основи» залишилася незавершеною, див.: N9 6. С. 1 18; N9 7. С. 34 43.

39 Див.: [Гулов М.А.] Гимназическая переписка,изданная бывшим инспектором Татаров-
ской гимназии Линейкиным // Основа. 1861. N9 4. С. 108 127; N9 5. С. 35 65.

40 Номис М. [Симонов М.Т.]Т\чкъ. Настя // Основа. 1861. № 4. С. 28 38. Лаконізм

художнього вислову, на який нарікає Д.Пильчиков, не є характерним для творчої практики
М. Номиса, що дає підстави для припущення про редагування названого оповідання в редакції
«Основи». П. Куліш писав до Ом. Огоновського у листі від 30 вересня 1889 р., відповідаючи
на питання адресата, чи доводилося йому редагувати М. Номиса в «Основі»: «Як печатав

Номис (Симонов) у «Хаті» «Діда Мину [і бабу Миниху]», я се оповідання скорочував. Може,

скорочував ув «Основі» і Білокопитенка, тілько не прибавляв нічого» (Возняк М. П. Куліш як

інформатор галицького історика літератури: Його листування з Ом. Огоновським // Життя й

революція. 1927. N9 12. С. 298).
41 Див.: Мордовцев Д. 1) Дзвонарь // Основа. 1861. N9 3. С. 11 17; 2) Салдатка //

Там само. N9 5. С. 15 32.
42 Для точної інтерпретації коментованої тези бракує конкретніших свідчень, тому доводиться

обмежитися гіпотетичними зауваженнями. Очевидно, йдеться передовсім про статтю П. Куліша
«Обзор украинской словесности: II. Котляревский» (1861. N91. С. 235 262). Справа не лише

у тому, що українське панство («хамократия», вживаючи вислів із коментованого листа) могло

трактувати цю та інші публікації із циклу «Обзор украинской словесности» як спробу деканонізації
його узвичаєних літературних авторитетів. Стаття П. Куліша про І. Котляревського руйнувала самі
засади узвичаєного образу української літератури як переважно і закономірно бурлескної, чому, як

можна гадати, і викликала незадоволення тієї частини аудиторії «Основи», про яку пише Д.
Пильчиков. Варто зауважити, що О. Стороженко у листі до В. Білого від 1 квітня 1874 р. саме із

літературно-критичними статтями П. Куліша безпосередньо пов язував припинення українського
журналу: «Основа» же прекратилась вследствие неспособности и несостоятельности редактора

Белозерского и таких ярых сотрудников, как Кулиш, вооруживших земляков своими

непоследовательными статьями против Котляревского, Гулака, Полуботка и проч.» (Комаров М. К биографии
А.П. Стороженка // Киевская старина. 1900. Т. 68. N9 3. Отд. 1. С. 295 296).
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Аналізована стаття П. Куліша мала, зрештою, опонентів і серед членів полтавської Громади
(навіть до її появи друком; громадяни, очевидно, знали про її загальний зміст і спрямування від

автора). У листі до О. Кониського від 5 грудня 1860 р. П. Куліш писав: «Чого се Ви так боїтесь

за Котляревського? Що ж, як Полтава помиляється, його писання важучи, то й нам треба

помилятися? А як усі наші земляки своєї історії по милості істориків не знають, то й нікому не

треба її знати і правди казати? П. Терещенко написав велику розправу про Котляревського. Я
тілько на перву страницю подивився та й листка не перегорнув. Той пише, що коли б і Вкраїни
в світі не було, то з самого б Котляревського знали, що то була за Україна. «Основа» не хоче

його друкувати» (Возняк М. Листування Панька Куліша з Олександром Кониським // Нова

Україна 1923. № 10. С. 140). Частина згаданої статті полтавського автора О. Терещенка
«Иван Петрович Котляревский» усе ж потрапила на сторінки «Основи» (див.: 1861. № 2.

С. 163 175; підпис: А.В.Т.), проте обіцяне продовження її не з явилося друком.
43 Відповідь редакції «Основи» на згадуваний і коментований листи: «Дм-тр-ю П-вл-чу

П-ч-к-ву. Правду, велику правду Ви сказали, да не всю, бо не все Вам відоме. Ми стараємось

запобігати, і помалу зробимо все, чого Ви справедливе бажаєте. Запомагайте нас своєю радою,

а ми Вам всю правду опишемо» (Основа. 1861. № 7. С. 35. Од редакції). Очевидно,
у листі, який передував коментованому, Д. Пильчиков обговорював перспективи «Основи» у
зв язку з тогочасним конфліктом П. Куліша з В. Білозерським (див. прим. 4 до листа № 2).

44 Йдеться про авторський гонорар. П. Шохин друкував у журналі подорожні нотатки (див.

прим. 6 до листа N9 2).

№ 2
1 Див.: [Белозерский В.] Значение Шевченка для Украины. Проводы тела его в Украину из

Петербурга // Основа. 1861. № 6. С. 1 38. Для полтавських громадян ця стаття

становила і спеціальний інтерес. У ній зазначалося: «Общественное сочувствие к памяти

народного поэта живее всех выразила Полтава» (С. 15) Публікація містить чимало полтавського

матеріалу: лист О. Кониського до редакції «Основи», у якому викладався зміст вітальної

телеграми членів полтавської Громади до Т. Шевченка, надісланої 25 лютого 1861 р. у день його

народження (це не була властиво першопублікація, як помилково вважається; див.: Листи до

Тараса Шевченка. С.352) і повідомлялося про панахиду по Т.Шевченкові у Стрітенській

церкві 28 лютого 1861 р.; поетичні відгуки на смерть Т. Шевченка О. Кониського «Вийшов

місяць ...» (С. 16 17) та Кулика «Поховали... Україна...» (С. 17 18); звістка про те, що 6

травня 1861 р. у Полтаві посаджено у пам ять про Т. Шевченка дуб.
2 У червневому числі «Основи» за 1861 р. з явилися друком і інші полтавські матеріали. В

анонімно надрукованій замітці «З Полтави» (С. 171 172) повідомлялося про заборону «на ве-

ликодних святках показать зо три або з чотири народних спектаклі». «Найняли вже й театр,

писав полтавський кореспондент, вивчили, на перший спектакль, комедії «Бідность не

порок» і «Шельменко, волосний писар» да ба! Не позволено грати ... через те, кажуть, що

для народу ще дуже рано заводити театри, та й ціни назначили дешеві [...]». Названа вистава,

як свідчить копія афіші, що збереглася у жандармському архіві, мала відбутися за активною

участю членів Громади 28 квітня 1861 р. у приміщенні міського театру (див.: ДАРФ.

Ф. 109. 1 експ. Оп. 36. 1861 р. Спр. 69. Арк. 23 24). Про обставини заборони
народних спектаклів див.: Там само. Арк. 18 22 зв., 25 26 зв.; Гніп, 17; Присяжнюк М.Ф.

Вшанування пам яті Шевченка в Полтаві 1861 року // Збірник праць 12-ї наукової
шевченківської конференції. К., 1964. С.246. М. Антонович слушно вважає, що автором
названої публікації в «Основі» був О. Кониський (див.: Антонович М. Дві замітки до життєпису
О.Я. Кониського // Український історик. 1971. № 1/2. С. 91), який писав про цей

нездійснений епізод полтавського культурного життя і в інших виданнях. Див.: Искра.
1861. 29 мая. № 18. С. 273; без підпису у складі огляду [М. Стопановського] «Нам

пишут»; Слово. 1862. 25 цвіт. N9 32. С. 128. Публікацію в «Искре» не так давно

розшукав М. Антонович, її докладний аналіз і аргументований атрибуційний висновок див.:

Антонович М. Дві замітки до життєпису О.Я. Кониського. С. 89 93.

У докладній непідписаній статті «Училища, образовавшиеся на Юге в последнее время»

дуже прихильно згадувалося про діяльність у Полтаві жіночої гімназії та недільної школи

(див.: С. 83, 92 93), з чого було зроблено обгрунтований висновок про те, що «в Полтавском

обществе есть сочувствие к делу образования» (С. 83).
3 Про перебування П. Куліша у Полтаві на початку серпня 1861 р. див.: Письма П.А. Кулиша

к Д.С. Каменецкому: 1857 1867 / Публ. А. Л[азаревского] // Киевская старина. 1898. Т. 62.

№ 7/8. Отд. 1. С. 134 (лист від 11 серпня 1861 р.); Шенрок В. П.А. Кулиш. С. 154 155.
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4 Йдеться про конфлікт адресата листа із П.Кулішем одним з основних співробітників
«Основи», автором низки її емблематичних публікацій. Унаслідок конфлікту останній
тимчасово відійшов від журналу. Конфлікт вдалося залагодити принаймні на кілька ближчих

місяців після повернення П. Куліша до Петербурга у вересні 1861 р. (див.: Бернштейн М.Д.

Журнал «Основа»... С. 199 200). П. Куліш писав до Марії Гоголь 16 жовтня 1861 р.: «[...] у
меня теперь на руках половина редакции «Основы»; Белозерский просил меня забыть все

прошлое, для обшей пользы, и Вы увидите сентябрьскую книжку (которая скоро выйдет),

наполненную моими стихами и статьями» (Чаговец В.А. Семейная хроника Гоголей: По бумагам
семейного архива // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. К., 1902.
Кн. 16. Вып. 1/3. Отд. 3. С. 65).

Оскільки автори українського журналу і його ширша аудиторія небезпідставно бачили у

тогочасному конфлікті безпосередню загрозу самому існуванню «Основи», то інформація про
його перебіг та залагодження зацікавлено обговорювалася у відповідних колах і в Україні. Пор.
зауваження Л. Глібова у листі до О. Кониського від 16 жовтня 1861 р.: «Кулиш и Белозерский,
слава Богу, помирились; об этом Вы уже, я думаю, знаєте» (Глібов Л. Твори. Т. 2. С. 355).
Також див. прим. 43 до листа № 1.

5 Кулик Василь Степанович (1830 1870) український письменник, активний діяч
полтавської Громади початку 1860-х рр. Ідеться про публ.: Кулик В. 1) Дещо з Полтави: До
редактора. [І] // Основа. 1861. № 9. С. 175 182 (авторська дата: Р. 1861, 4 авг[уста]). Пізніші

кореспонденції до «Основи» див.: Кулик В. Дещо з Полтави. II ( 14 сентября 1861 г.). III (7

листопаду 1861 г.) // Там само. N9 11/12. С. 99 107; прим, ред.: «Прочитайте, прочитайте,
шановна громадо, оці дорогі листи, зрадієте душею і подякуєте від щирого серця
високоповажаному народолюбцеві за його тепле, гарне слово, за його правдиві і ясні, як день, думки».

Про публіцистичні твори В.Кулика, надруковані в «Основі», також див.: Торчин В. Василь
Степанович Кулик // Правда. 1874 . N9 11. С. 460 461; Гніп, 19 21. Окрім того, В. Кулик

надрукував на сторінках «Основи» 10 поезій.
6 Очевидно, йдеться про цикл кореспонденцій П. Шохина «З подорожника. I. II (1861.

№ 8. - С. 92-101); III. IV (1862. - №1.- С. 48-56); V (1861.- № 11/12. - С. 111-116;
підпис: Кузьма Шаповал). Також надрукував у журналі фольклорний запис «Пасішник» (Там
само. С. 26 29; підпис Кузьма Шаповал).

7
Про походження гідроніма Ворскло (Ворскла) див. статтю О. Стрижака у вид.:

Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. К., 1985. С. 36 37. У
XIX ст. на Полтавщині переважно вживалася перша форма Ворскло. Відповідну примітку,
про бажаність якої писав Д. Пильчиков, редакція «Основи» не подала. У друкованому тексті

кореспонденції В.Кулика фігурують (очевидно, через недогляд редакції) обидві форми
Ворскло (див.: Основа. № 9. С. 176, 177) і Ворскла (див.: Там само: С. 177).

8 Пор. у друкованому тексті В. Кулика: «Іллінська не один ярмарок, а два, один по

другім, перший кінний, чи сільський, а потім красний, чи рукодільний» (Там само. С. 176).
9 Див.: Ред. [Белозерский В.] Недоразумение по поводу слова «жид» // Основа. 1861.

№ 6. С. 134 142. Названа стаття, що постала як відповідь на листовне прохання до редакції
лікаря з Пирятина Веніаміна Португалова не вживати на сторінках «Основи» слова «жид»,

причинилася до гострої полеміки українського журналу з єврейським «Сионом» (за участю
багатьох російських видань). Про перебіг дискусії докладно див.: Serbyn R. The «Sion» «Osnova»

Controversy of 1861 1862 // Ukrainian-Jewich Relations in Historical Perspective. Edmonton,
1988. - P. 85-110.

У публікації В. Білозерського В. Португалов (1835 1896) фігурує за криптонімом П-в. Про
нього див.: Деятели революционного движения в России. Т. 1. 4.2. Стлб. 330 331;

Гніп, 51 52 (прим.); Марахов Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників. С. 96 98; Serbyn R. The

«Sion» «Osnova» Controversy... P. 85 89, 102 104; Статті для журналу «Основа»... С. 82.
10 Очевидно, саме стосовно цієї статті П. Куліш писав до О.Кониського від 4 січня 1862 р.:

«Протеста Вашего против жидови не надрукує ні один журнал. Наші гуманісти, сидячи по

городах, знають мир тілько через газети. От, чувши, що в Європі толеранція на жидів, і собі
давай про те ж репетувати; а того й не розберуть, що там люде вільні, а в нас своїх за руки

придержують, а жидам попуск дають. Та до чого воно приведе?» (Возняк М. Листування Панька

Куліша з Олександром Кониським // Нова Україна. 1923. N9 11. С. 155). Відповідна

публікація О. Кониського чи групи полтавських громадян, як виглядає, не з явилася.

11 На сторінках «Основи» з явилася (з редакційною приміткою) лише одна публікація
B. Лободи кореспонденція «Сортировка людей при входе в церковь» (1861. N9 7.

C. 17 27), запозичена із газети «Современная летопись «Русского вестника» (1861. № 28).
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Про статтю, що фігурує у листі Д. Пильчикова як незавершена, є згадка у поданні близького

до редакції «Основи» російського історика та літературознавця Михайла Сухомлинова до

Літературного фонду про необхідність надання родині В. Лободи грошової допомоги (квітень
1863 р.): «Другая его статья, более обширная и по объему, и по содержанию, и по важности

предмета, это «О преподавании на южнорусском языке». Статья эта лучшая из всех,

которые были присланы в редакцию «Основы». Статья эта не напечатана потому, что сначала

цензура вообще не допускала подобных статей, а потом она была арестована с бумагами одного
из сотрудников «Основы» и продержана вместе с ними более шести месяцев» (Рукописний
відділ Російської національної бібліотеки. Ф. 438. Спр. 12. Арк. 245).

12 Витавський Родіон Петрович (1812 не раніше 1871) чиновник Полтавської

губернської палати державних маетностей, літератор. У травні 1860 р. приїздив до Петербурга,

де познайомився з Т. Шевченком і В. Білозерським. Т. Шевченко розповідав Федору

Черненкові, що Р. Витавський «дав в «Основу» свої байки, не згірш Гребінчиних» (Кониський О.
Тарас Шевченко-Грушівський. С. 573). В «Основі» за 1861 р. з явилися друком байки Р. Ви-

тавського «Доля» (N9 1), «Мірошник», «Жаба й Віл» (N9 4), «Лисиця і Бабак» (N9 7).

Дещо іронічна тональність коментованого відгуку Д.Пильчикова про Р.Витавського

пояснюється, очевидно, тим, що українські інтереси останнього виявлялися лише у літературній

творчості, у діяльності ж полтавської Громади він не брав участі.
13

Окреме оголошення про вихід у світ «Азбуки по методе Золотова для Южнорусского

края» в «Основі» не з явилося. Видання О. Строніна було дуже прихильно оцінено на сторінках

журналу в оглядовій статті «Наські граматики» (1862. № 1. С. 66 71, 74 75; підпис: ***).

Так, рецензент писав: «По-нашому, викладувать сю науку так добре і так розумно, як

виложена вона в полтавській граматці лучче, здається, і бажать не можна. Сам д. Золотов повинен

тут геть. Видно, добродій, що писав її, добре зглибив дітську натуру і багато думав, як з нею

обертатися треба» (С. 74). Рецензія О. Кониського з явилася у газеті «Черниговский листок»

(1861. N9 1. 12 июля. С. 7). Також див. прим. 20 до листа № 1.
14 Йдеться про статтю Петра Єфименка «О малороссиянах в Оренбургской губернии»,

вперше опубліковану у неофіційній частині «Полтавских губернских ведомостей» (1861. N931.

2 авг. С. 232 235). Передрук в «Основі» з редакційною приміткою: 1861. №9. С. 189 193.
15 Див. прим. 43 до листа N91. Коментований лист і надіслані разом з ним кореспонденції

B. Кулика та П.Шохина викликали відповідь редакції на сторінках журналу: «Д-тру П-чу П-ч-

ву, В-лю Cm-чу К-л-ку і К-мі Ш-п-лу, в Полтаву. За все, про все наша вічня дяка.

Запомагайте нас і ділом, і радою, і щирою правдою, а ми до Вас на все одпишемо» (1861. N9 8.

C. 9 Од редакції).
16 Це слово фігурує у друкованому тексті кореспонденції В. Кулика, надісланої до редакції

5 серпня 1861 р. (див.: Основа. 1861. N9 9. С. 179).
17 Слово «подумка» у друкованому тексті В. Кулика також наявне (див.: Там само).
18 В опублікованому тексті фігурує форма «фабрика» (див.: Там само. С. 180, 181).
19 Йдеться про Кримську війну 1853 1856 рр. В. Кулик працював на той час аптекарем у

Сімферополі (див. Торчин В. Василь Степанович Кулик // Правда. 1874. N9 11. С. 459).
20 Як завгодно (лат.).

N93
1 За ухвалою слідчої комісії у справі про поширення української пропаганди О.

Кониського вислано під нагляд поліції до Вологодської губернії (див.: Деятели революционного
движения в России. Т. 1. Ч. 2. Стлб. 179; про передісторію арешту див.: Граховецький Д.

Перші недільні школи на Полтавщині... С. 69 71). У супроводі жандармів виїхав з

Полтави 11 січня 1863 р. (див.: Гніп, 62, прим. 5; ДАРФ. Ф. 109. 1 експ. Оп. 37. 1862 р.

Спр. 230. Ч. 128. Арк. 83 83 зв.). Прибув до Вологди 19 січня 1863 р.
2 Як свідчив полтавський жандармський штаб-офіцер Белов у поданні до керівництва

III відділення від 23 лютого 1863 р., жандармський унтер-офіцер Марченко «некоторым

подражанием сумел расположить к себе Конисского, с целью [узнать], не окажется ли какого

скрытого замысла; с этою же целью Марченко принял от него письма [...]» (Там само.

Арк. 103 зв.). Усього О.Кониський передав до Полтави через жандармів 4 листи членам

Громади Д. Пильчикову, Василеві Трунову (книгар, який поширював українські видання на

Полтавщині), Іванові Криштофу (канцелярський службовець губернського правління), а також

його сестрі Олені Тимченко, дружині столоначальника Полтавської палати цивільного суду
Костянтина Тимченка. Самі ці листи і матеріали їх розгляду див.: Там само. Арк. 102 114.
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3 Лист О. Кониського до Д. Пильчикова від 19 січня 1863 р. (автограф див.: Там само.

Арк. 106 а 106 б) опубліковано, проте без коментарів і з численними неточностями і

купюрами опушено не тільки окремі слова, а й цілі речення (див.: Гніп, 215 216).
4 Білозерська (дів. прізв. Ген) Надія Олександрівна (1838 1912) російський історик

літератури, перекладач.
5 Потапов Олександр Львович (1818 1886) начальник штабу корпусу жандармів і

керуючий справами III відділення (1861 1864).
6 27 листів Т. Шевченка до М.Лазаревського за 1856 1859 рр. було надруковано в

«Основі» (1862. - № 3. - С. 3-19).
7
Заарештовані у вересні 1862 р. за звинуваченням у поширені української пропаганди

члени полтавської Громади В. Лобода, О. Стронін, А. Шиманов та вчитель з Лубен В. Шевич,
який підтримував особисті та епістолярні контакти з полтавськими громадянами, під час

слідства перебували у Петропавлівській фортеці. (Оскільки слідство не знайшло реальних
доказів сепаратистських намірів звинувачуваних, усіх їх було вислано адміністративним
порядком у позаукраїнські губернії під нагляд поліції.)

8
Про те, як відреагував В. Білозерський на звертання Д. Пильчикова, невідомо. Внаслідок

розгляду справи, якій присвячено коментований лист, Д. Пильчиков потрапив під таємний

нагляд поліції (див.: Деятели революционного движения в России. T.l. Ч. 2. Стлб. 316).
У 1864 р. вийшов на пенсію.

ХАРКІВСЬКА ГРОМАДА
НАПРИКІНЦІ 1862 р.

Оксана СУПРОНЮК

Вступна стаття, публікація, коментарі

У квітні 1863 р. на сторінках львівського тижневого часопису «Вечерниці» з явився
друком лист харківських громадян до галицької молоді (документ N° 1). Історики
харківської Громади початку 1860-х рр. досі залишали цей документ поза увагою, хоча

він становить значний інтерес для вивчення її ідеології та конкретних форм діяльності.

Названий лист уже принаймні двічі передруковувався як текст активного діяча Громади
письменника Василя Мови (1842 1891 )* у паризькому науковому журналі «Україна»
(уривок)2 та у мюнхенському виданні його літературної спадщини (у повному обсязі)3. Обидві

публікації здійснив відомий дослідник творчого доробку Василя Мови Ю. Шевельов, який

за браком безсумнівних документальних доказів висловлювався про авторство листа із

певними застереженнями. Зокрема, він зауважував: «Приналежність цього листа В. Мові

припускається, по-перше, на підставі його листа до Ф. Заревича з ЗО листопада 1862 р., а по-

друге, на підставі стилістичних збігів з писаннями В. Мови. Не виключено, що в складанні
листа брали участь і інші особи з харківської української Громади, але виглядає, що

загальна редакція належала В. Мові. Лист становить його політичне кредо студентських років, хоч

при цьому слід зважити і на можливі міркування обережності щодо російського уряду»4.
У листі до редактора журналу «Вечерниці» Федора Заревича від ЗО листопада 1862 р.,

на який покликається Ю. Шевельов, В. Мова писав: «Посилаємо Вам листи від харківців
братам галичанам. Якщо вони вподобаються Вам, то надрукуйте їх в «Вечерницях», як

же Вам вони будуть не під руку, то передайте їх в «Слово» для дрюку». Далі автор листа

просить з ясувати, чому харківці не дістають передплачених «Вечерниць» та «Слова», і
надсилати їх на його адресу5.

Досі недрукований лист (власне, фрагмент листа) іншого харківського громадянина
Івана Нордеги до Олександра Потебні, в архіві якого він і знаходиться (документ № 2),
містить цінне додаткове свідчення на користь атрибуційних міркувань Ю. Шевельова.

У цей час ад юнкт Харківського університету О. Потебня знаходився у науковому

відрядженні у Берліні. Про його участь у харківській Громаді початку 1860-х рр. збере-
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глася низка авторитетних як синхронних, так і ретроспективних свідчень12 3 4 5 6. І

перебуваючи за кордоном, О. Потебня не втрачав зв язків із громадянами. Так, у листі до Івана

Біликова з другої половини вересня (н. ст.) 1862 р. він писав: «[...] все, что напишете про

Харьков, университет, громаду и каждого из громадян, про «Основу» [...], все будет
ново»7. Саме діяльності харківської Громади майже цілком присвячено вцілілий
фрагмент листа І. Нордеги до О. Потебні.

Звернуся наразі до свідчення І. Нордеги, що має першорядне значення для

аргументації названого атрибуційного висновку Ю. Шевельова. «Мова, по порученію громади,
відзначав І. Нордега, написав дружнє послання в галицьке «Слово», де описує

положеніє українського кружка в Харькові, появлєніє його, состояніє Харьковського універ-
ситета і прочее». Між цитованим свідченням І. Нордеги та відповідним місцем листа

В. Мови до Ф. Заревича існує певна неузгодженість, проте, на мій погляд, вона не є

істотною. У першому випадку йдеться про те, що В. Мова призначає лист про діяльність

Громади для публікації у львівській газеті «Слово», у другому про його надрукування

у журналі «Вечерниці», а «Слово» називається як резервний варіант. І. Нордега міг не

знати напевно, що В. Мова заадресував послання харківської Громади саме до редакції

«Вечерниць». У листі ж самого В. Мови до Ф. Заревича «Слово» як можливе місце

публікації послання Громади фігурує. Окрім того, В. Мова, як зазначалося, звертається

до редактора «Вечерниць» з проханням налагодити акуратне пересилання «Слова» до

Харкова. Зрозуміло, що він не обговорював би це питання у листі до Ф. Заревича, якби
писав у близькому часі і окремо до редакції «Слова». Перегляд комплекту «Слова» за

грудень 1862 р. початок 1863 р. засвідчує відсутність на його сторінках публікації листа

харківської Громади, характер якого загально окреслено у названих листах В. Мови до

Ф. Заревича та І. Нордеги до О. Потебні.

Докладне дослідження публікованих документів має сенс передовсім у плані

дальшого осягнення історії харківської Громади8. Лист до галицької молоді, окрім того, є

істотним епізодом зв язків наддніпрянських українців із Галичиною на початку 1860-х рр.9

1 Про В. Мову та його участь у харківській Громаді див.: Шевельов Ю. Василь Мова //
Мова (Лиманський) В. Твори. Мюнхен, 1968. С. 5 35; Жур П У колі

революційно-демократичної молоді України // 36. праць 18-ї наукової шевченківської конференції. К.,
1971. С. 94 96, 102 107; Ставицький О. Поет доби лихоліття // Мова (Лиманський) В.

Старе гніздо й молоді птахи. К., 1990. С. 5 21.
2 Див.: Україна. Париж, 1949. 36. 2. С. 119 120.
3 Див.: Мова (Лиманський) В. Твори. С. 357 367.
4 Шевельов Ю. Примітки редактора // Там само. С. 377.
5 Див.: Мова (Лиманський) В. Лист до Федора Заревича // Там само. С. 349.
6 Див.: Житецький І. О. Потебня і харківська громада у 1861 1863 рр.: Із щоденника та

листування В.С. Гнилосирова // За сто літ. К., 1927. Кн. 1. С. 73 76; Франчук В.Ю.

1) Олександр Опанасович Потебня. К., 1985. С. 33 44; 2) 3 оточення Олександра
Потебні // Київська старовина. 1993. № 1. С. 6 12; Шевельов Ю. Олександр Потебня і

українське питання: Спроба реконструкції цілісного образу науковця // Потебня О. Мова,
національність, денаціоналізація: Статті і фрагменти. Нью-Йорк, 1992. С. 14 19.

Стосовно теми стосунків В. Мови й О. Потебні у харківській Громаді та відгуків цих контактів у
їхніх творах Ю. Шевельов зауважує: «[...] збіжності між Мовою й Потебнею і питання про
можливий вплив Потебні на Мову а, може, й в зворотному напрямі? чекають на свого

дослідника» (Шевельов Ю. Василь Мова. С. 28, прим.)
7 Потебня О. Мова, національність, денаціоналізація. С. 64. Цитований лист не має

авторської дати. Орієнтовна дата визначається за згадкою О. Потебні про публікації у

краківській та львівській газетах з приводу ухваленого 19 вересня 1862 р. (ст. ст.) адреса
польської шляхти Поділля Олександрові II з вимогою приєднання Подільської губернії до

Царства Польського.
8 Про недостатню вивченість історії харківської Громади початку 1860-х рр. слушно пише

М. Антонович у статті «Коли постали громади» (див.: Науковий збірник УВАН у США.

Нью-Йорк, 1977. Т. 3. Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина. С. 128).
9
Про публікації листів та кореспонденцій із Наддніпрянської України на сторінках

галицької преси початку 1860-х рр. див.: Студинський К 1) До історії взаємин Галичини з Ук-
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раїною в рр. 1860 1873 // Україна. 1928. № 2. С. 16 27; 2) Епізоди боротьби за

українство в 1863 р. 11 Ювілейний зб. на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевсько-
го. - К 1928. - Ч. 2. - С. 498-523.

№ 1

1862 р., листопад. Лист харківської Громади до галицької молоді.

Письмо з Задніпровської України

Кохані і шановні земляки, панове галичане!

Щире ваше слово до братів українців дуже, дуже сподобалось і нам,

харківцям. Та, здається, і всякий, у кого тільки зосталась іше жива українська
душа, не прочитає без великої вподоби такої щирої братної мови. Не втерпіли
ми, щоб не озватися на неї і собі з узграниччя Москівшини і не побалакати з

вами про свій побит, дії і починки. Та це ж не погане й діло. Переписуючись
одні з другими, ми, познайомившись між собою, побачим, хто чого найспільніш

бажає, хто що робить і що у кого стоїть на перешкоді народного діла.

Поведемо ж свою повідь про те, хто ми такі є, відкіля взялись і куди прямуєм.
Коли б, років п ять назад, яким-небудь побитом прийшло вам, братці, на

думку послать у Харьків лист і гукнуть: а де, мов, тут щирі українці? озивайтесь!
то навряд чи й озвався б хто. Хоч би й теленькнув де-небудь голос-другий, то

боязко озираючись, не осмілюючись і голови виставить поверх усякого люду і

сам собі певно не вірячи, чи таки й справді він людина, особна од москальст-

ва? Та інак і бути не могло, коли наше сьогобочне панство, приманене
кріпосним правом до правительства, одкинулось від народу і попереверталось у

москалів; коли наші професори, не знаючи народу з його істотньою уродою (charak-

terem) і правдивою дієписсю, гласили з катедр православию Рассію, вбачаючи в

цій Рассії тільки московщину і вважаючи український народ за бросток Великої
Руси, мало або й зовсім не одличающийся од сього ствола непоколебимого',
коли рассійські поети співали на московськім же діалекті про всяку всячину,

окрім тільки українського народу у такім обличчі світові, як він був перше,
коли українська народна поезія й жива мова були занедбані й занехані у освіченім

обчестві і не мали доступу ні в училища, ні в гімназії, ні в університети*; коли

українські чиновники, дивлячись на москалів і своїх значних перевертнів,
силкувались стерти з себе усі українські особності, щоб хто-небудь не тикнув на їх

пальцем і не сказав: мужик, хахол безмозглий, а ше до того й гроші тягне з

народу не легше колишньої жидови; коли й самі попи, які повинні буть
пастирями і передовиками свого народу у самостайному розвоєві, знівечивши в

семінаріях свою народну вдачу і затемнивши живий розум отією мертвечиною
схоластичною мудростю, поводились між народом, як сухі, бездушні хавтурни-
ки та харамарники, і животіли, мов годовані кабани, на пухових перинах, ні про
шо не рахуючи і товстим видом годуючи мух**. Нічого ж дивуватись, шо наше

* Іще й тепер наші професори, широко читаючи про русскую народную поезію, ледве

уділяють декілька слів українській, не вважаючи на те (а, може, й не знаючи), що з

поетичного боку вона вдесятеро багатша московської1. Так наче української самостайної
поезії і немає!

**
Нехай, як хотять, боронять наших попів та ще дещо такі поштенні кріпколобці, як пан

Говорський2; а ми плюєм на таку брехливу і мерзку річ і вмісті з киянами скажем, що

найбільша частина наших попів до останнього часу була чужа між українським людом
чужа по душі і розуму. Бо попи не мали щирої Любови до свого народу з його дієписсю, з йо-
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міщанство та купечество, дивлячись на попів і всяких панів, почало кидати

народний одяг, мову і звичаї і привчалось по-московській ушкати та штокати; що

не тільки перевертні, а деякі й щирі українці, уже й після первого співу Тараса,

го великими пригодами, з його тяжкою долею; не мали прихилля до народности з її

звичаями і чудовною поезією і дивились на народ сухосердо, з панського боку. Тільки мови

народної не зовсім забули (бо мало або зовсім не слідили за московською літературою), та й то

силкувались нівечить її московськими словами і виразами. Інші попи до сього часу ще

прямо таки ворогують проти народности, розганяють улиці, вечірниці й колядниці, узиваючи їх

бісоугоддям, а не розганяють тільки шинків, хоча і там співають не алилуя і не Господи

помилуй. А про їх жидівські здирства з народу і притиски його ми можем виявить вам такі

факти, од яких у вас і серце заниє. От які збільшку попи були у нас до останнього часу! Якого
ж пастирства, якої освіти можна було од їх сподіватись?.. А коли вони і справді були пасти-

рями-освітителями свого народу, як каже Говорський, то де ж благодатні сліди, де пожиток

од їх пастирства і освітительства? Може чи не вкажуть нам на деякі прежні попівські

школи, де сердешні діти довго в поті лиця мимрять було слов янські граматики або московські

букварі і потім кидають, нічого не втявши або вивчившись тільки розбирати та складати

слова? Так із такої ж освіти менше пожитку, як із цапа молока, бо з того тільки нічого не

видоїш, а ця химерна освіта збільшку приносить із собою отруту в народне життя, виводить

людей із чесного пахарства у кривдиве старшинування; порожає між простим людом не

освічених українців, а москалюватих мошенників-писарів і всякий другий злодійкуватий
чиновний дріб язок народних п явок і лупикож. Чи такий же повинен буть самостайний

народний розвій? А попи тепер мають певну змогу буть істотними отцями передовиками і

освітителями своїх духовних дітей. Ми знаєм уже декільки попів, які освічують народ для

народу, дають чесним пахарям розумних і чесних собратів-українців. Вони і учать і проповіді
читають на украшській мові, просто і ясно наставляючи людей на путь правди, а народ
любить і поважає їх в десять раз більше, чим тих, що в сільській церкві ушкають і штокають,
наче між панством. Ми знаєм і такі трапи, що народ, почувши вперше проповідь на

украшській мові, збирався громадою до попа і дякував його за щире і рідне слово. І це свята,

велика, по віки вічні поважна праця священиків-народолюбців. А вбачаючи хоч не багато

таких фактів, нільзя не посміятись од щирого серця над паном Говорським, який запевняє, що
читати проповідей на українській мові не слід, і, наче дітей, лякає нас тим, що були, мов,
трапи, де попи читали проповіді на народній мові і народ сміявся. Вірим од щирого серця,

що бували такі трапи, тільки виводим відсіля, не те, що не треба читать проповідей на

народній мові, а те, що оті попи були недотепні до свого діла. Правду каже народ: коли не

коваль, то й кліщів не погань, або коли не піп, то не сунься і в ризи, бо в такій трапі добра
нічого сподіватись. Та й чого він почне сміятись над своїм рідним словом, яким він балакає,
яким виливає горе і радість своєї душі, яким щодня молиться Богу коли воно вимовиться

якслід і коли ним оповіститься проста і свята правда? Хіба тим, що воно мужицьке, хахла-

цьке, як кажуть наші кохані браття і доброхотиі Так народ же не пани, полупанки і

перевертні. Просту мужицьку мову Шевченка зве він святим словом, а вкажіть, добродійство,
вкажіть хоча одно щонебудь на московській мові, що б признав він не то що святим словом,

а хоча б своєю правдивою мовою? Нічогісінько не найдете, хіба збрешете щонебудь. Нам не

один раз траплялось чути, що простий українець, побачивши саме Євангеліє на московській

мові, казав дивуючись: «Дивись, брате! То було тільки бомаги, казки та побрехеньки писались

по-московській, а тепер уже сучий москаль і Боже слово верзе по-своєму!» Так то любить і

поважає наш народ московські писання і московську мову! Та й чого б він уподобав її?
Хіба чи не тим, що нею балакають пани, яких він так же кохає, як спина ломаку? Або
чи не тим, що московська мова, а особливо книжна, не дуже понятніша йому від
лядської? А ще до того наші попи мають звичай розсипатись таким високим і кучерявим

складом, що не тільки простий і вчений чоловік мало що второпає. Скажем огульно:
коли вводити в проповіді і учебники для нашого народу московську мову, то тоді вже

нічого комизитись, коли якому задніпрянському попові прийде на думку читать

проповіді і вчить дітей лядською мовою, бо як та, так і друга однаково не пригодні для його.

Одна перероблює його в москалів, друга в ляхів, обидві невторопні і обидві портять і

нівечать духовну уроду і мову народа.
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не осмілювались перед усіми видаватись за українців, за хахлів по духові і
мові бо нікому було подрібно і докладно вияснити: хто ми, чиї ми діти, чим

були наші діди і чим повинні буть ми сами, бо не було нігде піддержки; бо глум,
посміх і наруга сипались на все хахлацьке, як узиває нас більшина освічених

москалів і дотепер. У ту помречну добу і кобзареві приходилось казать:

Ой замовкни, моя кобзо,

Нікому співати!

Промовляю Христа -ради
Од хати до хати.

Густий морок скрізь по хатах,

Густіший в будинках,
Що нема душі живої

В сестрах українках;

Що пониклим, в ялим серцем

Німоту кохають;

Покохавши паненяток,

Німчиків рожають.

Ой німують по Вкраїні
Високі палати,

Густий морок окриває

Пахарськії хати.

Бринь, бандура, та й замовкне...

Мов пекельна сила

На живії мої струни

Руку наложила.

Наложила вона руку

На гарячу душу...

Ой співав би, віщував би,

Та мовчати мушу 3.

Не понурився і не схилився душею тільки великий кобзар Тарас і, сміливо

вимовляючи слова святої правди, ще й других підіймав за собою:

Співай же їм, мій голубе,

Про Січ, про могили,
Коли яку насипали,
Кого положили.

Про старину, про те диво,
Що було минуло;

Утни, батьку, щоб нехотя

На ввесь світ почули,

Що діялось на Вкраїні,
За що погибала,
За що слава козацькая

На всім світі стала 4.

І не дарма, братці, розлягались по Вкраїні гіркі та правдиві співи Тараса, ті
чудовні співи, що вразились у саму глибиню народного серця, що примусили

українців загадатись, засмутитись і заплакати гарячими слізьми, придивляючись до
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тяжкої долі України. Те, шо посіяв по Україні Тарас, за десять років його неволі

зійшло густо і зелено, а великі наші народолюбці Костомаров і Куліш,
пильнуючи за тим сходом, виполювали усякі будяки і помагали йому виростати і
укріплятись. От тоді то почали виявлятись українці-молодята і, дишучи новим духом,
стали прийматись за святе народне діло. Тоді ж виявились і оці людці, що скупились

у Харкові і тепер пишуть до вас лист. Все, шо є у наших душах українського,
це недавній схід посіяного Тарасом 5; а ще ж то більше посіяного сходить у

молодих, виринающих на світ душах, а як погадаєш, скільки посіяного повинно

зійти у передні роки, то й справді можна порадіти... Знайте ж, криводушні наші

браття і доброрадці москалі і ляхи, знайте, нікчемні, запеклі перевертні обох

поділів, що, тикаючи нам свою мову і безглузду одноту літературну, ви ніколи не

залучите нашої народної української любови і не примусите нас затанцювати під
свою дудку, бо свята і жива правда дише в словах Божого чоловіка'.

Я на сторожі коло їх

Поставлю слово і пониче,

Неначе стоптана трава,

І думка ваша і слова.

І не пуста мрія, а певна, кріпка надія була у його серці, як перед смертю казав він:

Орю
Свій переліг убогу ниву

Та сію слово... добрі жнива

Колись-то будуть.. .1

Бо й справді будуть великі жнива на укір вашому кривосердю, і, може, ше ви

й своїми очима побачите, коли Тарасів схід доросте, виспіє, пополовіє і повним

колосом поникне до землі...

Так от ви вже знаєте, панове земляки, хто ми такі є і відкіля взялися; куда ж

ми прямуємо і шо зробили?
Найвальніша і огульна наша мета така ж, як у киян, полтавців і всіх

українців: розвивати народ на його власних початках, вироблювати літературну
мову і запомагати складанню самостайної української літератури. Інші москалі

і більшина перевертнів питають нас: нашо вам самостайний розвій, а не той,
яким розвивається Велика Русь? Нашо вам вироблювати свою мову, коли у нас

(себто у всіх, хто носить варязьке мення Русь) є одна огульна вироблена мова?
І нащо вам своя самостайна література, коли ми маєм одну огульну російську
літературу? А до сього ше додають, що українці і великоруси хіба тільки

трішечки не одно і те ж, бо й мення мають одно руських... На велику різноту мови

і духовної уроди чи вдачі сих народів вони не вважають і не хочуть згадати, шо

серби, чехи, ляхи і руські теж мають одно мення слов ян, одначе кожному з сих

народів необхідна своя мова і самостайна література. Самостайність народної
української мови, вдачі і поглядів от перве, на шо ми вказуєм москалям для

свого захисту. Та й справді, як же таки можем ми назвати російську
літературну мову своєю, коли філологічна основа її московська, 9/10 слів чисті

московські, а останні або складені писателями або ж чужоземні; ввесь склад, всі

вирази і свойства мови московські; своїх особних, чисто українських слів ми

маєм у сій мові менш, ніж французи і німці, і наш елемент незамітний, як

капля у морі. Колись давно, іше за царів Олексія і Петра І, руська літературна
мова була пошти рівно далека від обох народних мов тоді ж хіба тільки й

можна було сказати, що вона огульна і для нас, і для москалів. Потім, починаючи
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од Кантемира і Ломоносова аж до Островського, Толстого і других вона все

більше приймала московську вдачу і зробилась для москалів своєю народньою...

А для нас? Для нас вона така ж чужа, як і Петрівська. Нам треба б було,
починаючи від того ж Петрівського часу, зближатись до своєї народної мови, а

тепер би ми мали літературу, не біднішу від московської... Та ба! На перешкоді
стали такі історичні трапи, шо одрізнили значних і багатих українців од занеха-

них і вбогих, і склалось таке діло, шо й згадувати сором. Значні і дужі люди по

волі цариці Катерини надушили вбогих і прихилились до того боку, відкіля
благодать їм послано. Москалі узивали все українське хахлацьким, мізерним а

вони й собі за ними. А щоб не відстати од старших братів, щоб не чуть їх

лайки і щоб мати змогу назвати їх мову і літературу своєю, вони повинні були
держатись москалям за поли і передражнювати їх язиком, поки виламають його, як

слід доброму москалеві, і не забудуть своєї хахлацької мови. Тоді москалі
плескали їх по-братерській по плечі або по голові гладили за те, шо зробились, мов,

благородними, вийшли з хахлацтва; і пани приймали ті ласки, як собака від

псаря, виляли хвостом і раді-радесенькі були, шо їх не лають більше хахлами без-

мозглими, шо вже й справді зробились вони благородними.
І от уже скоро більше ста років, як ми, освічене українське дворянство,

тюпаєм за Московю, не озираючись назад і не знаючи, шо сердешний наш народ
давно махнув на нас рукою, як на перевертнів, як на пропащих для його людей...

Високо піднялись ми на гору химерної цивілізації, а чесний, свіжий народ
зостався за нами далеко унизу, невідомий, занеханий і обганений, як нікуда не

годяще ледащо. Не знали вже ми як слід ні мови його, ні чудовних пісень, ні душі
широкої самостайної. Тільки деякі панки, як от необачний Котляревський,
тюпаючи далі за Москвою, для забавки заводили між нами хахлацькі співки8 і
підіймали регіт...9 Ми од щирого серця глумились над своєю мовою, над своїм

народом і тюпали далі... Потім почули ми простий народний голос Квітки, та

тоді ми так уже обмоскалились, шо той простий голос здався нам чудним і

химерним. Тільки невеличка купка українців уподобали той рідний голос і

повернули назад знайомитись із своїм же народом, а останні, висолопивши язики,
потюпали далі... Аж ось виділився з народу простий чоловік, бідолаха, кобзар і
чудовним голосом гукнув за нами широку народну пісню... Здивувались ми, шо

простий чоловік, простою мовою, та прямо по живих струнах душі б є; а Тарас
догнав нас та й почав назад завертати до народу, до покинутого, занеханого,

обідраного і осміяного народу. От і почали наші додому повертати перше

потроху, а потім і густіш. Тоді то тільки побачили ми, шо у нашого народу душа

широка, безкрая, та ше до того чистіша і світліша нашої; побачили, шо у його

своя висока духовна урода, своя чудовна й самостайна мова і, озирнувшись
кругом, зрозуміли, шо ми виродки, перевертні і шо український народ сам

цурається нас із нашою московською мовою і заморсько-московською освітою і,
хитаючи головою, узиває нас чужими... А ми, бачте, взялись уже за думку
освічувати народ, вести його вперед... Як же його вести? хіба чи не тим шляхом, яким

ми й самі тюпали аж цілих сто років, чи то виводити народ із хахлацтва у

благородне москальство?.. Ні вже, братці, звірили ми той шлях негаразд по йому

трюхикати, та й веде він чорт батька зна куди: від свого, власного, вродимого

добра у чужу незгодну для нас країну. А на се то й треба положити щонайпильнішу
увагу.

Несамостайний розвій се сама гірша вада для народности, для моральної
чистоти простого люду. Нам торочать треба вчити людей читати по-москов-

ській; треба вводить московську мову скрізь, бо великоруська література багата;
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треба йти тим же шляхом, яким простують старші брати наші москалі... А ми

вбачаєм, шо багато вже нашого народу пішло московським шляхом і пуття з

цього ніякого. Бо спитаймо себе: куди ті люди зайшли і чим зробились? Чи
вийшли з їх розумні і щирі брати своїх земляків? Або хоча чи поробилися вони

дотепними і справжніми москалями? Ні те, ні друге. У народній школі

українець не вивчиться як слід московській мові, а тільки привчиться нівечить

свою рідну і починає дивитись на неї як на мужицьку, недостойну уваги і
шаноби тисячі фактів піддержать ці слова. А занедбавши, занехавши народну

мову, чоловік необхідно з таким же недбанням дивиться і на все, шо складає

його народність народний побит, народні звичаї, пісні і моральну чистоту бо

такий закон духовної чоловічої вдачі. Факти підтверджують сі слова на кожній

ступі, бо хто тільки придивлявсь до нашого народу, той добре знає, шо де тільки

українці не поважають усього, шо складає їх народність, і де тільки силкуються
звести його на московський лад, там певно вже знівечена духовна врода і панує

моральний розклад. Чи не краще ж учити народ його власною мовою,

стверджуючи любов до неї, а не породжуючи безглузду ганобу? І чи не краше ж замість

того, щоб набивати народові голову усякою московською всячиною, розвивати

в йому свої вродимі основи духовні, розширювати його кругозір посеред
рідного життя, виясняти його положення і вагу, привчати дивитись на все, шо

породила духовна його вдача, як на народну святиню, возвишати чисту його душу

вищими творами народної поезії як от Шевченкові твори? А сього ж ми й

бажаємо, до сього й рвемось усією душею!
Так от нашо, братці, треба нам самостайного народного розвою: щоб не-

освічені та чисті душею люди розвивались у освічених українців-русинів, рівно
розширюючи свій розум і возвишаючи душу, а не перероблювались у нікчемних

перевертнів. Ми упевнені, шо тільки такий розвій буде прямим і скорим, а для

його необхідна нам вироблена народна мова. Як же її виробить? А виробити її,
братці, інак не можна, як тільки силкуючись зложити цілу літературу, згодну не

для одних селян, а й для усіх українців; таку літературу, яка б удовольняла

духовні тріби не тільки простих хліборобів, а й вищої народної громади. Діло
наше, як бачите, святе і поважне. Ради його ми занедбали усякі інші мрії і

бажання, цураємось усяких демонстрацій проти правительства, усяких політичних
витіваннів. Ховатись від правительства і вести проти його підземну війну нам ні

на що. Ми опираємось тільки на своє чоловіче право бути тим, чим ми й

повинні буть по своїй духовній вдачі. Од правительства ми більше нічого не

хочем, як тільки того, шоб воно не боронило нам тихомир йти по дорозі самороз-

вою, а од москалів і запеклих перевертнів, щоб вони зрозуміли, шо наше діло
не химера і не вада для народу, а спільна і необхідна його тріба. І всякий

москаль, який подасть нам братню і дружню руку і скаже слово щирої любови і
схилля до нашого діла, той брат наш, рідний брат, і ми не одпихнемся од його,
живучи і під одним дахом; зате ж хто занедбає і зганить наші святі, найвищі

чуття і погади, хто поквапиться на наше істотне і вродиме право будь українця-
ми-русинами по духові, мові і літературі, і стане тикать нам свою химерну од-

ноту всеросійську той ворог наш по своїй власній волі, той святотатець, той

ступай геть своїм шляхом і не сподівайсь від нас анічогісінько, окрім ганоби,
презирства й занедбання, бо ми не згодимось і не зійдемось з ним довіку.

Любо, братці, виказувати, шо у нас на душі і чого ми бажаєм, та не так то

вподобно повідувати, шо ми зробили, бо зроблено у нас до сього часу не багато.

Воскресні школи, де нам можна було, хоча і без офіціяльного зволення, вчити

дітей по-своєму10, тепер зовсім заборонені11; людей у нас не багато, шоб набра¬
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ти з них самохітців на уїзні вчителі, а про сільські вже нічого і думать, бо

людям, які вийшли з університету, не зволено буть сільськими вчителями. Для
запомоги народній освіті ми можем тільки добувати грошенят літературними

вечорами та спектаклями і закуповувать народних книжок, які розсилаються скрізь,
де тільки можуть стать у пригоді12. А потім зостається нам: розвиватись самим,

збагащатись дознаниями, укріплятись у своїх поглядах та увірах, та, коли хто

зможе, написать дешо для народу13. Схиляти перевертнів до рідної народности
ми силкуємось скрізь, де тільки нашому братові, плебеєві, доступ є. Найкращий
роб для сього діла знайомити їх з народом у справжньому його світові,
скореняти безглузді погляди на народ, ганобу і презирство і недбання до його. Для цієї
ж мети ми зложили і народний український хор, який на театрі і на музико-літе-
ратурних справах знайомить людей з народною поезією і музикою, і усім дуже

сподобався14. Та ще голубили ми найкращий, найлюбіший свій погад

видавати свою щотижневу часопись. Грошенят уже трохи були скупили і повернулись
до міністерства за зволенням. Та ба! Міністерство одказало: не можна. Чому не

можна, не каже, бо ні на шо таки і вказати в нашому прошению, що б могло

вадити хоч кому-небудь. А часопись у нашому краї спільна потреба...15
А у вас, братці, чи боронить правительство видавати часописі і учити дітей

по-своєму?..
Бувайте ж здорові, панове земляки; у других листах побалакаєм іще про тих

людей, між якими довелось нам поводитись.

Харківці.

P.S. А, може, чи не хочете ви, панове, із факта побачити, як дивиться наш

народ на своїх москалюватих письмаків і на московські школи? І чи не хочете

бува узнати, які у нас хороші школи процвітають на Україні? Прочитайте ж
хоча оці слова, шо надрукував п. Переходовець у «Основі» (1862 року. Травень)
про село Старі Санджари16: «Побалакавши ще де про що, вийшов я до

громади. Громада зібралась на раду про московський провіянт, котрий слідувало

получить хазяїнам за те, шо харчували москалів... Розпитуючи дальше, я

догадався, що громада ні голові, ні якому начальству своєму не вірить ні на шаг. А не

вірить через те, шо голови і писарі, повиучувавшись на московський лад і по

московським книжкам грамоті да помазавшись палатським миром, одрізняють-
ся од народу, робляться перевертнями, думають, шо вони розумній усієї
громади, та часом і обдурюють громаду, кажучи: «Так палата предписала...»

Біля волости зараз і школа. Зайшов я і туди. Крий Боже, що за школа!

Просто не школа, а душениця бідних дітей. У школі застав я 65 хлопців і 8 дівчат.
Учить їх за плату (100 карб, на рік) панотець Андрій Болдовський, которий
наймає уже сам від себе собі підмагача, якогось бурсака. Учать дітей по московським

книжкам, рідного слова вони не чують. Спитав я, щоб указали мені самого

давнішого і самого кращого учня. Мені показали на хлопця Інду, котрий уже

четвертий рік ходить у школу. Перед ним лежала священна історія; я попрохав,

щоб хлоп я прочитало; прочитавши про Іосифа, став я прохать, щоб розказав те,

шо читав. Ні в зуб! Тоді дав я йому прочитать те ж саме з «Граматки» Куліша;
хлоп я прочитало і розказало як слід. Другий хлопець, Будлій читав книжку

Наума. Прочитав він мені про вид землі, і одного слова не розказав. Питав ше я

трьох хлопців і всіх дівчат те ж саме! Читає і нічогісінько не розуміє.
Питаю одну дівчину: шо таке плод і древо? Мовчить, не знає; а дерево, садовину

знаєте? питаю. Знаю! каже. З арихметики ще гірше! Питаю: 3x4 знає; а

три рази по чотири не втне; 4 у 4? знає, а 16 поділити на 4 не знає.
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Зате як гарно усі знають книжечки напам ять! Питаю: хто був першим царем у

жидів? Ніхто не сказав; а тільки я промовив: скажіть мені о царях зараз і

затріщали: «Два сина Самуїла предались лихоїмству»... «Що ж то таке ли-

хоїмство?» питаю. «Не знаємо». «А хабарі знаєте?» «Знаємо». Питаю

знов дівчини: від кого родився Ісус Христос? Не знає; а як сказав: розкажіть о

рожестві Христа! так зразу і пролепетала напам ять витовчене з книжки.

Панотець і його підмагач кажуть, шо вони б раді учить дітей по українським
книжкам, що від такої науки велика б польза була, так шо ж, коли палата не пред-

писує. Раді б, щоб діти не вчили всього напам ять, а розказували своїми словами,

так не можна сього робить через те, шо як приїде на екзамен палатський чиновник,

так велить, щоб діти безпремінно відвічали слово в слово, як надруковано в книжці!

Показали мені самих недавніх хлопців, котрі ходять з пилипівки і досі гаразд не

вміють азбуки. Учать їх по старій методі: аз, буки, віди... Про нову методу панотець

і не чув і ні за шо не вірить, щоб можна було дитину за тиждень навчити читати.

Учать ше співати по церковним нотам і одну пісню (для встрічі при проїзді
управляющего палатою): «Ми тебя любим сердечно, Будь нам начальником вечно».

Діти усі якось залякані; їх і лають і б ють лінійками і різками і муштрують, щоб

як увійде в школу писар або голова або інший хто, то щоб уміли всі разом встати.

Що ж за диво після сього, що тільки 20 душ по волі ходять у школу, а останні

по приказанию, шо народ не вірить в пользу грамоти, каже: «Училище почти

20 літ, як заведено, а ні одної душі не навчили до ладу; в школі не учать, а мучать!»
Бідні батьки, бідна дітвора! Жалко вас!.. Діти дуже раділи, як роздав я їм

наські книжечки; а чоловік з шість з громади сказали мені: «От коли б по

таким книжкам учили, то може б і толк був, а то дають невідь-що!..»
По дорозі в Санджари заїздив я у селі Мачухах у школу. Тут було 60 хлопців

і 10 дівчат. Учать панотець. Я застав отця Михайла Животкова; чоловік дуже

хороший. І сей панотець каже, шо покіль не предпишуть учить по українським
книжкам, потіль пользи буде мало; бо діти московських книжок не понімають,
хоч і учать їх напам ять. Чи вже ж таки, скажемо від себе, не прийшла й досі

пора додуматися, шо корові сідло не пристало?»
Та треба вам до сього добавить, шо як тільки виїхав п. Переходовець із Старих

Санджар, то в школу, як із неба, впав чиновник із земської поліції, захопив усі

книжки, які пороздавав він хлоп ятам і зник. Переходовець, дознавши про таку

трапу, мершій до губернатора: от так і так. А той йому одказує, що він не велів

захоплювати книжок, що сього й буть не може. Що тут діяти? Коли ж трохи згодом

дознає Переходовець, що книжки вернуті по приказанию губернатора, тільки

заказано панотцеві: не вчить дітей по-українській. Опісля, кажуть, був у Старих Санд-

жарах і сам Куліш, і теж роздавав хлоп ятам деякі книжки. І вп ять, як із неба, впав

у школу чиновник, захопив книженята і умчався. Одначе книжки таки вернули по

приказанию вищого начальства... Отакі-то кумедії трапляються у нас на Вкраїні, і їх

не мало.

Харківці.

Вечерниці. - 1863. - № 14. - С. 112-115; № 15. - С. 121-123.
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Ns 2

1862 р., грудень. Лист студента Харківського університету Івана Нордеги
до Олександра Потебні.

[...] про шо друге.

[Громада] наша существует и до сих пор. Большинство ста[раетс]я дать ей

какую-либо правильную организацию вроде ка[кого]-либо общества или

парламента, ввиду того введены [голо]ва, писарь и казначей. Первые две должности,

относительно исполнения обязаностей, остаются до сих пор номинально, последняя

существует на деле, потому что трішки грошенят є. Обязанность головы

следующая: он назначает время и место заседаний, дает порядок в громаде, объявляет

тему разговора, прекращает споры и проч. Головою может быть каждый по

порядку, порядок по алфавиту. Писарем выбирается тот, кто успел завязать

знакомства с громадянами других городов, как Сакович или Кремянский. Кроме
сношений с другими громадами от лица всей громады, писарь обязан весть протоколы

заседаний. Как видите, сильное ограничение свободы отдельной личности. Но,
как я сказал, все это пока существует номинально, так как на деле оказалось не-

удобоприменимым. К числу недовольных этими постановлениями принадлежу и

я. Громаду я було бросил посещать с введением новых правил, но когда услышал,

что на деле пока все по-старому, я начал снова бывать. Мне кажется, громада при

таком составе, как теперь, должна быть кружком людей более или менее близких

между собой. Нам именно, как мне кажется, очень может быть, что я ошибаюсь,
нужно заботиться о единении взглядов на веши, при том, чтобы взгляды эти

были не ложь, а истина. А для этого по фактам, которые должны быть отбираемы в

возможно большем количестве, мы должны учиться, чтобы потом, когда выйдем

на почву общественной деятельности, действовать по возможности правильно и

не впадать в ошибки. Громадяне часто смотрят друг на друга недовольно].
Этого мне кажется, не должно быть. Мы студенты, [и] наша задача пока

университет, мы еще готовимся к делу, а дехто з громадян смотрит на нас как на людей,

совершенно подготовленных к делу и способных даже прописывать свой образ
действий другим. Эти-то господа и стремятся сделать из громады какой-то

парламент. Нужно вам сказать, что относительно этого устава и громады я сообщаю
свой личный взгляд, с которым отчасти согласны и еще кое-кто.

Из дел громады скажу вам вот про что:

1) Газета, о которой было так много споров, быть или не быть ей, не

состоялась, потому что не дозволили издавать.

2) Несколько громадян взялись составить украинско-русский словарь,
напечатать его в Харькове и пустить по возможно дешевой цене, гроші в пользу

громады1.
3) Дехто занимается составлением учебников на малороссийском языке.

4) Предполагается придать громаде официальный характер составлением в

Харькове с Высочайшего разрешения общества любителей украинской
словесности. Цель общества поощрение деятелей наших и распространение

украинской словесности. Если состоится это общество, то в нем будут участвовать,
конечно, не одни студенты, а и люди уже действующие, тогда-то, мне кажется,

громада и может принять другой характер. Профессор Калениченко2 подал

проект этого общества попечителю. Из членов, говорят, кроме Калениченка, будут
Гулак3, попечитель4 та ше дехто із тузів. Ну, та це ше молоді надії нашого

молодого люду... Проект читався в громаді [недавно] Кремянским, который
много хлопочет об [обществе]. Сакович и 2 3 человека против этого общества, го-
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ворят: рано еще. Предполагается, что одни из членов помогут грішми, другі
розумом, треті силою, четверті трудом5.

5) Мова, по порученію громади, написав дружнє послання в галицьке

«Слово»6, де описує положеніє українського кружка в Харькові, появлєніє його,
состояніє Харьковського університета і прочее.

6) Кремянский написав статтю против нападок Говорского, редактора
«Вестника Ю[го]-3[ападной] России», который обвиняет нас как политических

преступников в том, что мы посягаем на политическое единство России, и говорит,

что малороссы, сельские, сами стыдятся говорить и учиться на малороссийском
языке, что с проповедей малороссийских народ смеется: эта клевета

перепечатана другими русскими журналами. Статья Кремянского отдана особой

комиссии для разбора и потом пошлется для напечатания.

7) По случаю безденежья громада затевает чисто малороссийский спектакль.

Исключая ежемесячных взносов по 15 коп. кажд[ым] громадянином, у нас

грошей нема.

8) Сакович напечатал свою брошюру «Про тепло»7. Я дав один экземляр в

школу сільську з просьбою передать мне первое впечатление на мальчика и

результат после первого прочтения. Открывается школа для учителів, хата

нанята, надзирателем Шам8, та хлопця й досі нема ні одного.

Александр Афанасьевич, мы виноваты перед вами, что до сих пор никто не

зібрався отвічать вам, отговариваться нечем. Спасибі, та ще шире, од чистого

серця спасибі за ваші двоє писем. Я не буду говорить, с каким чувством
ждались и потом читались ваши письма. Скажу тілько ше раз: [вибачте] нас, шо й

досі не писали вам! Не цурайтесь н[ас, пишіть] нам, високоповажний коханий

Александр Афана[сьєвич. Як] ви більше жили в світі, більше знаєте, більше

[розумієте,] то ваше слово откриє нам деякі істини, котрі [нам] без його, може

трудно й дорого достануться або й зовсім обійдуться. Це не компліменти,
Александр Афанасьевич, це правда, кажу вам од щирого серця, кажу те, шо

чувствую і, якщо ви вірили коли-небудь мені, то повірте й тепер. Не забувайте ж нас,

якщо ваша ласка буде! Я буду вам писать, буду по возможності сообщать все,
шо касається нашої милої родини.

Звиняйте ж, коханий Александр Афанасьевич, може, тут шо не до ладу

написано. Прийміть цей лист од чоловіка глубоко уважающего і любящого Вас. Я

буду помнить вас, я згадую Вас, бо ті речі, шо Ви не раз вели з нами, упали мені

на душу. Спасибі вам за їх.

Прощайте ж. Як то ви святки на чужині проведете?!
Иван Нордега.

Ще раз звиняйте! Може, шо не ладу.

Центральний державний історичний архів України у м. Києві.

Ф. 2045. On. 1. Спр. 112. Арк. 1 2 зв. Оригінал.

Коментарі
У коментарях застосовуються скорочені посилання на джерела, використані у вступній статті.

№ 1

Підстава для датування лист В. Мови до Ф. Заревича від ЗО листопада 1862 р.
1 Очевидно, йдеться про професора Харківського університету Петра Олексійовича Лав-

ровського (1827 1886), який наприкінці жовтня 1862 р. заявив на своїх лекціях про
неможливість існування української літератури, окремої від російської. Див.: Спор Украины за язык

в Харькове // Слово. 1862. № 85. С. 332.
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2 Говорський Ксенофонт Антонович (1811 1871) російський публіцист і видавець
журналу «Вестник Юго-Западной и Западной России» (Київ, 1862 1864; Вільно, 1864 1871 під
назвою «Вестник Западной России»), напрямок якого був особливо у київський період

відверто антиукраїнським.
3 Цитата із поезії П. Куліша «Старець», на час написання коментованого листа

опублікованої у журналі «Основа» (1861. № 10) та збірці П. Куліша «Досвітки» (СПб., 1862).
4 Цитата із поезії Т. Шевченка «До Основ яненка» (1839), на час написання листа В.

Мови друкованої у зб.: «Кобзар» (СПб., 1840), «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки» (СПб., 1844),
«Кобзар» (СПб., 1860).

5 Про це докладно див.: Житецький І. Шевченко і харківська молодь // Україна. 1925.
№ 1/2. С. 143 148; Іофанов Д. Записи про Шевченка у щоденнику В.С. Гнилосирова //

Іофанов Д. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. К., 1957. С. 80 102.

Літературно-музичний вечір пам яті Т. Шевченка, улаштований харківськими
громадянами 19 березня 1861 р., викликав на сторінках газети «Харьков» тривалу дискусію про
значення його творчої спадщини; у ній узяв активну участь і В. Мова. Вихідні дані частини

відповідних харківських публікацій 1861 р. див.: Т.Г. Шевченко'. Бібліографія літератури про
життя і творчість. 1839 1959. К., 1963. Т. І. С. 20 21. Аналіз публікацій В. Мови див.:

Жур П. У колі революційно-демократичної молоді України. С. 102 107. Дискусія

продовжувалась і наступного року (напр., див.: Митченко А. Последнее слово г-ну В. Эм-о-ве-а //

Харьков. 1862. N9 44. С. 347 350). Про вечір пам яті Т. Шевченка, що відбувся у
Харкові 4 березня 1862 р., див.: В. М[ова]. По поводу готовящегося музыкально-литературного

вечера в память г. Шевченка // Харьков. 1862. № 21. С. 162 163; Жученко М. Сведения
о литературно-музыкальном вечере 4-го марта // Там само. № 25. С. 197; М Ж[учен]ко.
Сведения об употреблении денег, собранных от литературно-музыкального вечера, данного в

память Т.Г. Шевченка 4-го марта 1862 г. // Там само. 1863. № 14. С. 108.
6 Неточна цитата із поезії Т. Шевченка «Подражаніє 11 псалму» (1859; першодрук:

Основа. 1861. № 10). Розрядка В. Мови.
7 Неточна цитата із поезії Т. Шевченка «Не нарікаю я на Бога» (1860; першодрук:

Основа. 1861. № 6). Розрядка В. Мови.
8 Алюзія до назви вид.: Крутоярченко [Блюммер Л.П.]. Хохлацькі співки. СПб., 1858.

15 с. (рец. П. Куліша: Парус. 1859. № 2).
9 Очевидно, ця теза В. Мови постала внаслідок засвоєння положень статті П. Куліша

«Обзор украинской словесности. II. Котляревский» (Основа. 1861. № 1).
10 Про недільні школи у Харкові див.: Листи до Тараса Шевченка. К., 1993. С. 169

(лист В. Гнилосирова, жовтень-листопад 1860 р.), 336 337 (коментар Н. Чамати); Білан В.

Мережа недільних шкіл на Україні (1859 1862 рр.) // Архіви України. 1966. N9 5. С. 36.
11 Недільні школи було заборонено по всій Російській імперії у червні 1862 р.
12 Про участь харківських громадян у поширенні навчальних посібників (у т. ч. «Букваря

южнорусского» Т. Шевченка) і популярних видань для народу, а також у збиранні коштів для

їх публікації див.: Листи до Тараса Шевченка. С. 162 (лист А. Болдіна від 16 вересня
1860 р.), 165 (лист П. Лобка від 7 жовтня 1860 р.), 329 330, 332 333 (коментарі М.

Павлюка); Гавриш А. [Гнилосиров В.] П ять день із життя х[арківсько]го студента // Основа. 1862.

№ 9. С. 60 73; Житецький І. Листування Костомарова з харківськими громадянами про
видання народних книжок // Україна. 1925. № 3. С. 69 72; Жур П. У колі революційно-

демократичної молоді України. С. 94 102.
13 Одним із свідчень діяльності харківської Громади у галузі підготовки підручників є

український буквар О. Потебні, укладений, очевидно, ще до заборони недільних шкіл, але не

опублікований своєчасно. Першодрук його здійснив В. Гнилосиров у журналі «Киевская

старина» (1899. Т. 66. № 8. Прил. С. 1 12). Також див. документ N9 2 і прим. 7.

14 Про український хор у Харкові див.: Житецький І. О. Потебня і Харківська громада у

1861-1863 рр.
- С. 73-74.

15 Йдеться про нереалізований проект видання у Харкові двомовної (українсько-

російської) тижневої газети «Украинский вестник» за редакцією Ф. Петропавловського.
Газета, програмою якої передбачалося, окрім висвітлення власне актуальної проблематики, і
вміщення статей з історії та етнографії, художніх творів, мала виходити від січня 1863 р. На

підставі висновку міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 11 жовтня 1862 р. про небажаність

«увеличения числа существующих уже периодических изданий без особых уважительных

причин, особенно в Малороссии и западных губерниях империи» видання газети не було
дозволено (див.: Російський державний історичний архів. Ф. 773. Оп. 1. Спр. 258. Арк. 6).
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Свідчення І. Нордеги про цей нереалізований задум див. у документі № 2. Також див.: Дроз-
довський В. «Хлібороб» (1905 1930) // Труды Института славяноведения АН СССР. Л.,
1934. Т. 2. С. 36; Наріжний С. Українська преса // Українська культура: Лекції за ред.

Д. Антоновича. К., 1993. С. 155.
16

Цитується кореспонденція О. Кониського «З Старих Санжар (Полтавського повіту)

(29 квітня 1862 р.)» (Основа. 1862. № 5. С. 11 16; підпис: Олександр Переходовець).

№ 2
Уціліла частина автографа листа I. Нордеги до О. Потебні пошкоджена. Кон єктури

публікатора.
Підстави для орієнтовного датування листа: 1) висвітлення як актуальних подій жовтня-ли-

стопада 1862 р. (окрім дати листа В. Мови до Ф. Заревича, див. примітки № 15 до документа
№ 1 і № 7 до документа № 2); 2) фраза І. Нордеги: «Як то ви святки на чужині проведете?!»

Нордега Іван Степанович (бл. 1840 1896) активний діяч харківської Громади початку
1860-х рр. Автор драми «Доля», опублікованої під псевдонімом Стеценко у газеті «Харьков»

(1863. №№ 39 43) і окремою відбиткою (Харків, 1863. 51 с.). Після закінчення

Харківського університету викладав у Кубанському Марийському училищі. Докладніші

біографічні відомості див.: Чумаченко В. Коментар до листа В.С. Мови В.С. Гнилосирову //
Мова (Лиманський) В. Куліш, Байда і козаки: Інтермедія до драми П. Куліша «Байда» з додатком
листа Василя Мови до Василя Гнилосирова і драми П. Куліша «Байда, князь

Вишневенький». Нью-Йорк, 1995. С. 84 85.

Потебня Олександр Опанасович (1835 1891) видатний український мовознавець,

фольклорист і літературознавець.
1 Укладання словника не було доведено до кінця. В. Мова згодом продовжував збирати

матеріали до російсько-українського словника. Див. про це його власні свідчення: Мова

(Лиманський) В. 1) Куліш, Байда і козаки. С. 77 78 (лист до В. Гнилосирова, квітень 1872 р.);

2) Твори. С. 350 351 (лист до О. Кониського, серпень 1876 р.). Як писав М. Комаров у

статті «Літературна спадщина після В. Мови», «чутка була, що сей словар доведений Мовою

майже до кінця» (Зоря. 1892. № 10. С. 200). На сьогодні ці матеріали не розшукано.
2 Калениченко Іван Осипович (1805 1876) професор медичного факультету

Харківського університету.
3 Очевидно, йдеться про Петра Петровича Гулака-Артемовського (1790 1865)

українського письменника, у 1862 р. професора-емерита Харківського університету.
4 На кінець 1862 р. попечителем Харківського учбового округу був генерал-лейтенант

Дмитро Сергійович Льовшин.
5 Намір створити товариство любителів української словесності не вдалося реалізувати.
6 «Слово» громадсько-політична і літературна газета (Львів, 1861 1887). У 1861

1865 рр. прихильно ставилася до українського національно-культурного руху.
7 Йдеться про вид.: А. С[акович]. Про тепло: Задля українських шкіл. Харків, 1862.

19 с. (Тираж: 100 прим.). Це окрема відбитка із газети «Харьков», на сторінках якої 7 частин

(уроків) названої праці було надруковано у вересні-жовтні 1862 р. (№№ 91, 93, 94, 102, 104).
Автор писав про свою працю: «Цель предлагаемых уроков показать возможность

популярного изложения научных сведений на украинском языке и доставить возможность ученикам

сельских школ ознакомиться хотя несколько с свойствами одной из сил природы»

(Харьков. 1862. № 91. С. 803, прим.).
8 Іван Шам член харківської Громади початку 1860-х рр.
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