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(К и і в)

КИРИЛО-МЕТОДІЇВЦІ В АРХЕОГРАФІЧНІЙ КОМІСІЇ.
Заснування в Київі року 1843 Археографічної Комісії («Комиссия для 

разбора древних актов») знаменувало той великий інтерес до місцевої 
старовини, який з особливою силою виявився серед ріжних кол саме в 40-х 
роках.

В Київі інтерес цей підготовили дослідники українських древностей 
мітрополіт Євгеній та ректор Університету Максимович. З 1835 року 
в Київі працює особливий Комітет «для изыскания древностей». В ньому 
беруть участь професори Університету та аматори-археологи, такі як Бер- 
линський, Лохвицький. Доба романтичного захоплення старовиною одна
ково втягала в археографічні та археологічні розшуки і селянина Шевченка 
і генерал-губернатора Бібікова. Ідеалізування давніх часів, спроба в ста
рих порядках знайти ідеальні риси для можливих сучасних порядків 
штовхали передові верстви суспільства на вивчення рідної старовини.

Інтерес офіціяльних кол до минулого пояснюється деякими русифі. 
каційними моментами. В тодішньому цілком сполонізованому краєві об’єк
том вивчення з ’являлися переважно пам’ятники церковної археології, і це 
зайвий раз підкреслювало тамтешню давність православної церкви порів
нюючи з католицькою («русская самобытность»).

Засновуючи Комісію для розбору давніх актів, влада дивилася на неї, 
як на частину того апарату, що мав на меті привести край до певної рівно
ваги. Русифікація шкіл і цілого шкільного управління, заведення росій
ського університету замість польського ліцею—все це були вияви росій
ської політики на освітньому фронті. І комісія, як частина механізму, 
яким керував російський генерал-губернатор, мала виконувати свою певну 
політичну функцію. Урядовий інтерес до руської, переважно церковної 
старовини збігся з тим романтичним захопленням своєю національною 
старовиною, яке так широко виявилося в суспільстві в ЗО—40-их рр. 
XIX віку.
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Поза всім цим Комісія вела справжню наукову роботу, збираючи істо
ричні джерела, підготовляючи їх до видання, переводячи розкопки, то-що.

В першому складі новозаснованої археографічної комісії ми бачимо 
того-ж Максимовича, який через свої персональні інтереси, ухили і сим
патії міг хоч частку роботи комісії скерувати в бік національної україн
ської старовини. Інтерес до цієї останньої не був чужим і одному з пред
ставників урядової політики—М. В. Юзефовичеві, помічникові київського 
попечителя шкільної округи, і цілком поділявся почесним попечителем 
чернігівської гімназії М. О. Судієнком.

З членів Кирило-Методіївського братства троє було формальними спів
робітниками, що пройшли через обрання Комісії—це Куліш, Костомаров 
і Шевченко. Крім того Костомаров притяг Гулака та декого з студентів 
до біжучої роботи в комісії, що-до перекладів ріжних джерел для історії 
України з латинської мови.

Куліша обрано було першим співробітником комісії; він був тоді учи
телем подільської повітової дворянської школи і знаходився у близьких 
стосунках з одним з перших членів комісії, Максимовичем, який вже кілька 
років перед тим допомагав Кулішеві в ріжних обставинах його життя. 
Близькість до Максимовича сталася на грунті української етнографії, 
якою обидва були безмірно захоплені.

Куліш сам оповідає (Новь, 1885, ч. 13), який переворот в його житті 
р. 1834 зробив збірник українських пісень Максимовича, що випадково 
потрапив до його рук в новгород-сіверській гімназії.

Вже в Університеті вперше Куліш зустрівся з Максимовичем особисто. 
Куліш слухав його лекції, передав йому жмут пісень, що записав був від 
своєї матери. Перші літературні спроби свої (історичні легенди рідного 
містечка Воронежа) Куліш вмістив в Максимовичевому альманасі «Кіевля
нинъ». Максимович зацікавився талановитим юнаком, наблизив його до 
себе, полюбив його і в першому-ж трудному випадку допоміг йому рекомен
дацією до Юзефовича. Як відомо, Куліш не скінчив університета, але не 
зважаючи на це, за допомогою Максимовича-ж, його призначено було учи
телем до Луцьку.

Відома також допомога, яку Максимович зробив Кулішеві в справі 
зазнайомлення з конфіскованою бібліотекою польського поміщика Нар- 
циза Олізара, що переховувався в Луцьку, в тій школі, де учителював 
Куліш.

В листі з Луцьку до свого покровителя Куліш виявляв, між иншим, 
і свої тодішні археографічні інтереси. «Между теми книгами», пише він, 
«єсть все польские историки и хроникеры, много рукописей и что всего 
важнеє—рукописное подробное описание Польских сеймов». Земляк Ку- 
лішів, Мих. Чалий, розповідаючи про його молоді роки, переказує, що під
час короткого перебування в Луцьку Куліш при своїх великих здіб
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ностях придбав багацько історичних відомостей. Велика бібліотека Олі- 
зара «весьма много способствовала расширению умственного кругозора 
Кулиша».

В-осени 1841 року Куліш повернувся до Київа, переведений 21 серпня 
на посаду вчителя руської мови до Київо-печерської дворянської школи, 
а 23 грудня того-ж року був знову переведений до Київо-подільської дво
рянської школи, де учителював Осип Дмитрович Іванішев, якого з грудня 
місяця того-ж 1841 року зробили штатним доглядачем школи. Осип Дмитро
вич доводився старшим братом Миколі Дмитровичу Іванішеву, тодішньому 
секретареві археографічної комісії.

Обидва брати Іванішеви разом з трьома сестрами жили на Подолі 
в батьківській садибі на теперішній Межигірській вулиці в кам’яному домі, 
що відограв певну ролю в житті кількох поколінь молоди. Пізніший одві- 
дувач цього домика, біограф Іванішева, О. Романович-Славатинський, 
оповідає про це місце, куди тяглися наукові інтереси студентів юристів та 
істориків: «В том же 1841 г. Николай Дмитриевич, вадесте с своим братом 
Иосифом, был озабочен постройкой нового домика на родительской усадьбе— 
того знаменитого домика о трех окнах и выкрашенного дикой краской, ко
торый мы называли хуторком и который так хорошо памятей нам, юристам 
1850—1861 годов. У среднего из этих трех окон, выходящих на тепереш
нюю Межигорскую улицу, мы уже издали видели в вольтеровской кресле 
мыслящую и лукавую физиономию нашего незабвенного декана, который 
бывало встретит нас ласковым словом и выпроводит остротой, или же, 
встретив остротой, выпроводит ласковым словом»х).

В цьому будинку в Осипа Дмитровича в другій половині 40-х років 
жив Олександер Тулуб, причетний до кирило-методіївського братства, 
а сам Осип Дмитрович і в себе приймав Куліша а) і сам його одвідував 3). 
Знайомство Куліша з Осипом Дмитровичем тяглося таким чином з 1841 р., 
з часів його учителювання в подільській школі. Через нього Куліш, оче
видно, зазнайомився й з його молодшим братом Миколою, і притягнення 
Куліша до Археографічної комісії, хоч і могло статися за вказівкою Ма
ксимовича, але безумовно було підготовано й знайомством Куліша з пер
шим секретарем («делопроизводителем») археографічної комісії, молодшим 
Іванішевом.

В складі археографічної комісії, крім Максимовича, Юзефовича й Іва
нішева була й ще одна особа, яка знала Куліша теж з початку його учите
лювання в київських школах—це перший віце-голова комісії, дійсний член * 2 3

х) А. В. Романо вич-Славатинский. Жизнь и деятельность Н. Д . Иванишева. СПБ 
1876, стор. 97—98.

2) Матеріяли до історії Кирило-Методіївського братства. К. 1914, стор. 17.
3) Матеріяли, с. 84.
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її, барон Станислав Шодуар, аматор старовини і нумізмат, який в 1841 році 
був почесним попечителем Київо-печерської та подільської дворянських 
шкіл.

Таким чином, Куліша з археографічною комісією в’язало багацько 
особистих моментів* не кажучи вже про той науковий інтерес до археогра
фії, який виявився ще в Луцьку і завдяки київським знайомствам, бібліо
текам та архівам виріс і поглибився. Тому не дивно, що Куліш був першим 
з рядових співробітників, якого покликали на роботу до Комісії. Комісія, 
обираючи Куліша, покладала на нього особливі надії, бо добре знала ухил 
його в бік історичних розшуків і те, що він, при видатних здібностях та 
працездатності, «может быть с пользою употребляем для разысканий в ар- 
хивах и монастырях»1). Проект утворення археографічної комісії в Київї 
був надісланий до міністерства внутрішніх справ в квітні 1843 року, на 
початку червня було одержано з Петербургу дозвіл, а вже в липні того-ж 
року Куліш одержав одкритого листа для огляду архівів на Київщині 2). 
Кулішеві доручено було оглянути архіви присутніх місць і манастирів, 
і в тому разі, коли-б йому довелося знайти давні акти чи справи, що, на 
його думку, заслуговували-б уваги комісії, він мав одержати їх під особ
ливі квитанції і представити до канцелярії генерал-губернатора разом 
з докладним звітом про огляд архівів. На цю подорож Куліш одержав 
300 крб. сріб. і пробув у дорозі з 1 липня до 22 серпня 1843 року3).

З оглядів Куліша в справах археографічної комісії лишив свій слід 
тільки огляд архіву Черкаської Думи, де Куліш був у середині липня і 
де він знайшов привілей місту Черкасам від польського короля Станислава- 
Августа з гербом Черкас та з описом цього герба, на якому змальовано було 
кінного козака в польському вбранні. Куліш доставив цю грамоту Комісії.

Ця Кулішева подорож сталася ще до формального відкриття комісії 
в листопаді 1843 року і до формального обрання на співробітника в першому 
засіданні комісії 23 грудня того-ж року. 8 січня ген.-губ. Бібіков спові
стив комісію про офіційне призначення Куліша на співробітника з плат
нею 150 крб. сріб. на рік. 1 2 3

1) Пятидесятилетие Киевской Коммиссии для разбора древних актов. О. И. Левиц- 
кий К. 1893, с. 24—25.

2) Д . Дело Временной Комиссии, 1843, ч. 2, арк. 1 (в Центральному Архіві 
Давніх Актів у Київі). На Волинь було командировано проф. В. Домбровського.

3) Власноручний звіт Куліша в справі ч. 6 за 1843 р. арк. 7. «По порученію Вашего 
Высокопревосходительства, отправился я въразныя мѣстаКіевской губерніи для осмотра 
городскихъ, монастырскихъ и церковныхъ архивовъ, пробылъ въ пути съ 1-го іюля по 
22 августа 1843 года, и изъ отпущенныхъ мнѣ на путевыя издержки 300 рублей сереб
ромъ, издержалъ 299 рублей 7іѴг копѣйку, вмѣстѣ съ расходною книгою и открытымъ 
предписаніемъ Вашего Высокопревосходительства имѣю честь при семъ представить. 
Кіевъ 1844 года, сентября 22 дня. Учитель Кіево-Подольскаго Уѣзднаго Дворянскаго 
Училища Пантелеймонъ Кулѣшъ».
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В 1844 році Куліш подав Комісії «полученный отъ Помѣщика Черни
говской губерний Г. Ханенка Д і а р і у ш ъ или Журналъ предка его, 
Генеральнаго Хорунжаго Николая Ханенка, веденный въ 1722 году». Пере
раховуючи місця цього «Діаріуша», що заслуговували особливої уваги. 
Куліш зазначає, між иншим, матеріяли до історії України: «1. Перечень 
исходившихъ въ 1722 году отъ Гетмана Скоропадскаго бумагъ, изъ которыхъ 
видно тогдашнее судебное, статистическое и политическое состояніе Мало
россіи и отчасти Россіи... 4. Тяжба Гетмана Скоропадскаго съ Княземъ 
Меньшиковымъ за Почепское имѣніе, къ которому Меньшиковъ присоеди
нилъ безправно окрестныя деревни. 5. Обѣдъ Петра Великаго съ Генера
лами въ квартирѣ у Гетмана Скоропадскаго и погребальная процессія»1).

В кінці своєї заяви Куліш поясняв, що «Діаріуш» цей передано йому 
лише на певний час, і просив Комісію доручити йому занятися негайно під
готовкою цього пам’ятника до видання, для чого йому потрібно було одного 
копіїста. «Діаріуша Ханенка не побачив світу у виданнях комісії* 2 3). В справах 
Комісії є ще одна згадка про Куліша. Його ім’я знаходиться в переліку 
осіб, що мали взяти участь в 1845 році в огляді і опису книг та рукописів 
у київських манастирських та церковних архівах і в збірках Духовної 
Академії та Семінарії. В чім реально виявилася ця участь, невідомо*).

Другим по черзі був обраний Т. Шевченко. «Временная комиссия, рас- 
суждая о средствах к успешнейшему ходу занятий—находя необходимый 
сделать для этого некоторые изменения в своем составе», в засіданні 10 грудня 
1845 р. постановила закликати «художника Академии Тараса Шевченка 
в звание сотрудника Комиссии для снимков спредметныхпамятниковъ»4).' 
Запрошення Шевченка з ’явилося в наслідок того, що Комісії в травні 1845 р. 
було передано археологічні функції, які належали до того спеціяльному 
Комітетові «для изыскания древностей в Києве». Комісія не тільки продов
жила розшуки та розкопки, що їх розпочав був Комітет, але зайнялася 
й систематичним збиранням відомостей про доісторичні та історичні пам’ятки 
старовини.Призбиранні цих відомостей вимагалося записувати оповідання 
й перекази, що звязані з даним пам’ятником, а також замальовувати його. 
Шевченко з його глибокою любов’ю донародньої поезії, з його малярським 
талантом, який виявляв серйозний інтерес до національної старовини, 
був надто придатний Комісії в її роботі. За рік перед тим Шевченко видав

х) Справа 1843 року, ч. 1, арк. 48.
г) Надруковано р. 1858 О. М. Бодянським въ «Чтеніях въ Моск. Общ. Ист. и 

Др.», кн. 1.
3) Справа 1843 р., ч. 1, арк. 175.
4) Журнал Комісії з 1843— 1848 рр. арк. 205. Шевченкові встановлено було таку-ж, 

як і Кулішеві, платню в 150 крб. сріб. на рік. В Журналах комісії єсть постанови про ви 
плату Шевченкові за кожний місяць, починаючи з січня 1846 року і кінчаючи лютим 
1847 (постанова від 22 лютого) по 12 крб. і 50 коп. сріб. що-місяця. Див. арк. 233, 253, 
265, 269, 273, 277, 317, 341, 393, 417, 457, 465.
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перший випуск «Живописной Украины» і, ще до свого обрання на співро
бітника Комісії, зробив зарисовки Воздвиженського манастиря в Полтаві, 
Чигринського манастиря, історичних пам’яток у Суботові (руїни, церква,, 
могильні хрести), то-що. Оповідаючи в листі до Бодянського про свої плани 
що-до «Живописной Украины», Шевченко в березні і травні 1844 року зазна
чав, що в план цих альбомів входять між иншим краєвиди місцевостей, що 
«по історії прикметні», а також взагалі малюнки історичного характеру. 
В першому-ж випуску дійсно бачимо малюнок Видубицького манастиря,. 
що був «історії прикметний», і історичного характеру—«Дари в Чигрині». 
Коли в березні 1845 року, остаточно розпрощавшися з Академією Мистецтв,. 
Шевченко їхав на Україну, ці плани малярської роботи очевидно були свіжі, 
були на черзі і могли окріпнути з появою його в Київі, де саме під той час 
закладалися перші звязки кирило-методіївського братства в гурті істори
ків, етнографів, цінителів старовини, в якій-би формі вона не знаходилася, 
чи то в формі переказу, чи пісні, чи в формі стародавнього рукопису, або 
архітектурної пам’ятки. Хто притяг Шевченка до археографічної комісії, 
невідомо. Здогадка Ор. Левицького, що це зробив Максимович або Куліш— 
лишається ймовірною, хоч в липні 1845 року Максимович, покинувши про
фесорування в Київі, поїхав вже на Михайлову Гору. Треба гадати,, 
вступ Шевченка до археографічної комісії полегшився тим, що Куліш уже 
був там за співробітника. Знайомство Шевченка з Кулішем в 1843 році 
підтримувалося листуванням. В одному з листів 1844 року Куліш писав 
Шевченкові у справі поширення підписних білетів на його «Живописную 
Украйну»: «Михайло Владимирович1 (Юзефович) довольно охотно роздал 
Ваши билеты и если Вы не получили денег, то это потому, что он не знал 
Вашего адреса, о котором спрашивал как то у меня, да, верно, и забыл. 
Вы можете прислать часть на его имя, а часть (назначенную для передачи 
книгопродавцам) на имя Алексея Фроловича Сенчиллы-Стефановского или 
лучше на имя Осипа Дмитриевича Иванишева для передачи Сенчилл. Ива- 
нишев—смотритель училища. Этот же адрес может Вам служить и для 
сношенийсо мною»1). З цього листа видно, що в Київі поширенням під
писки на «Живописную Украйну» займався впливовий член археографічної 
комісії, помічник куратора шкільної округи М. В. Юзефович та навчи- 
тель малювання у подільській дворянській школі О. Сенчила-Стефанов- 
ський. Ясно, що по приїзді у Київ Шевченко завів безпосереднє знайомство 
з останнім, бо мав з ним цей особистий інтерес що-до продажу свого альбому. 
Близькість художника Сенчили до Осипа Іванішева, брата «делопроизводи- 

ч теля» археографічної комісії, знайомство Шевченка з Сенчилою, звязки 
його з Кулішем, Максимовичем та Юзефовичем,—все це факти, що мусіли 
полегшити авторові і видавцеві «Живописной Украины» вступ до Комісії*

ł) «Україна», 1925, ч. 1—2, с. 79.
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в плані праць якої стали якраз аналогічні роботи. Інтересно одмітити, що 
трохи раніше від Шевченка запрошено було до роботи в Комісії й О.Ф. Сен- 
чилу-Стефановського, з яким Шевченко дуже зблизився і разом з ним 
провадив вільні часи на Дніпрі, разом вони брали участь і пізніше в роз
копках знаменитої могили Перепетихи *).

Так, як це було й з Кулішем, Шевченко ще до формального обрання 
в листопаді 1845 року здобув командировку на Полтавщину2). Перед тим 
Шевченко тільки що повернувся з Полтавщини, з Миргорода й села Марий
ського, де в жовтні написав кілька творів, між иншим «Суботів» і «Вели
кий Льох», в яких відчуваються археологічні спостереження поетові з серп
невої подорожи до Чигрина, в наслідок якої була також і ціла низка ма
люнків суто археологічного характеру: зарисовки старовинних церков, 
окремих пам’яток, як могильні хрести, руїни, то-що. До часів команди
ровки на Полтавщину стосуються малюнки теж археологічного історично- 
архітектурного значіння: зарисовки переяславських церков і кам’яного 
хреста на Альті 3). До цієї-ж командировки стосується й докладний запис 
про ріжні старовинні предмети, що їх Шевченко спеціяльно обдивлявся 
по переяславських церквах у м. грудні 1845 року4). Запис цей знаходиться 
в паперах Шевченка, що їх відібрали в нього при трусі. Зроблено його було, 
як зводку ріжних відомостей археологічного характеру, і зараз-же після 
переяславських записів ідуть короткі нотатки про Лубні, Хорол, Мир
город і місцевість Телепень біля Яготина, в яких відчувається запис з па- 
м’яти, як згадка від попередніх подорожів.

Записи про Чернігів, якими кінчається цей інтересний документ ча
сів Шевченкової праці в Археграфічній комісії, знову набуває характер 
запису безпосередніх вражінь і нотаток при спеціяльному й докладному 
огляді старовинних церковних пам’яток, про які нотуються і деякі історичні 
відомості5). Ці останні записи стосуються до командирування поетового 
на початку 1846 року на Чернігівщину. Цей епізод, здається, крім зазна
чених записів не відбився зовсім в якихось малюнках, або зарисовках

!) К. Ст. 1882, ч. 10, с. 69.
-) В справі Комісії 1845 р. чк 10, а 5 єсть така розписка Т. Шевченка, написан3 

писарською рукою з автографічним підписом поета: «Подорожную и примѣрно на про
гоны сто пятьдесятъ рублей серебромъ, при расходной тетради получилъ 28 ноября 
1845 года Свободный художникъ Т. Шевченко».

3) Деякі переяславські та всі густинські зарисовки, даючи не зимовий пейзаж, 
очевидно стосуються не до листопадово-грудневого командирування Шевченка на Пол
тавщину, а до осіннього чи літнього подорожування поетового 1845 року. Сума, яку ви
тратив Шевченко на подорож (31 крб. 36 коп.),теж свідчить, що Шевченко не їздив да
леко.

4) Опубліковано М. Новицьким з справи 111 відділу про Шевченка в «Україні» 1925 р., 
ч. 1—2, с. 69—70.

5) Ibid. с. 71—72.
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Шевченкових. На-весні 1846 року Шевченко працює для археографічної 
комісії в Київі. Він замальовує ріжні види Київа, Лавру, Золоту браму. 
Влітку Шевченко бере участь в малярських та етнографічних роботах 
при розкопках могили Перелета1), а в-осени 1846 року знову їде в команди
ровку на Волинь. В інструкції, з якою їхав Шевченко, було накреслено 
дуже широке завдання збирання не тільки археологічних відомостей про 
монументальні пам’ятки, давні будинки, могили та урочища й звязані 
з ними народні перекази, або історичні відомості, але й етнографічні міс
цеві матеріяли: «о народных преданиях, местных повестях, сказаннях и 
песнях», при чім пісні, перекази й оповідання належало «сколько можно 
описать в том виде, как они єсть». В інструкцію входило робити зарисовки 
могил «съ изображеніемъ ихъ формы и величины», дати описи архітектур
них пам’яток з тим, щоб на майбутній рік можна було вибрати пам’ятки 
для зарисовок. Належало також-вбирати грамоти та инші папери і доку
менти. Спеціяльним пунктом поставлено було зарисовку трьох видів 
Почаївської Лаври: загального виду, середини храму та виду з те
раси 1 * 3).

Наслідком цього командировання на Волинь були чудові малюнки 
Почаївської Лаври: загальний вид з півдня, з заходу, вид з тераси та сере
дина храму. Крім того Шевченко для видання роботи М. Д. Іванішева 
про Курбського, що вийшла у виданні археографічної комісії р. 1849, зро
бив на місці малюнок історичної церкви в селі Вербці біля Ковеля та 
зняв план і вид надгробка Курбського в цій церкві. З цієї подорожи ли
шився також малюнок церкви в с. Секуні3. Як гадає О. Левицький, до 
цієї-ж командировки стосується й поїздка Шевченка до Кам’янця-Поділь- 
ського, на початку жовтня 1846 року, ще до поїздки на Волинь. Про пере
бування Шевченка в цей час у Кам’янці ми довідуємося із свідчень Куліше- 
вого приятеля П. Чуйкевича, учителя кам’янець-подільської гімназії,

1) Розкопки переводив М. Д . Іванішев, за допомогою урядовця Птушинського і 
з  участю двох художників Шевченка та Сенчили. І том Древностей, що його видала Ко
місія р. 1846, і був присвячений розкопкам Перепета, але не має даних з ’ясувати, які 
саме малюнки в таблицях, що їх додано до І випуску, належать Шевченкові.

*) Документи що-до цієї подорожи з справи Археогр. Комісії 1845 р ., ч. 10 надру
ковано було О. Левицьким в К. Ст. 1894, ч. 2: «Археологическія экскурсіи Т. Г. Шев
ченка въ 1845— 1846 г.г.».

3) Крім зазначеної статті О. Левицького про участь Т. Шевченка в Археографічній 
Комісії див. И. Н.(овицький). Исключеніе Т. Г. Шевченка за его самовольную отлучку, 
К. Ст. 1882, ч. З, ст. 608—9 і Н. Шугутсів. О рисункахъ, исполненныхъ по порученію 
К. Археографической Комиссіи въ Волынской губ. К. Ст. 1894, ч. 2, 318—319. В статті 
М. Шугурова зазначено між иншим долю Шевченкових малюнків, які виконано було 
підчас командировки на Волинь. Нині ці малюнки (чотири малюнки Почаївської Лаври, 
два малюнки з Вербки і один з Секуня) знаходяться в Музеї ім. Тарновського в Черні
гові. «Каталогъ музея Украинскихъ древностей» т. II, Черниговъ, 1900, с. 172.
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який показав на допиті, що Шевченка він бачив в кінці 1846 року тричі 
в Костомарова в Київі та один раз в Кам’янці Подільському1).

Третій член кирило-методіївського братства і одночасно співробіт
ник археографічної комісії, Костомаров з ’явився в Київі року 1844,після 
захисту магістерської дисертації. Перед тим він працював у Острого- 
зьких архівах, зібрав в Харкові друковані та рукописні джерела і особ
ливо українські літописи для роботи над епохою Богдана Хмельницького; 
та й етнографічні студії Костомарова реалізувалися вже в кількох статтях, 
і таким чином в 1844 році Костомаров був уже помітною науковою силою. 
Він лише на два роки був старший за Куліша і спільність етнографічних 
та археологічних інтересів їх дуже легко наблизила одного до одного і звя- 
зала міцною дружбою з першого-ж дня зустріли, яку обидва вони описали 
в пізніших споминах своїх про ці часи. Збирання історичних джерел та 
етнографічних матеріялів Костомаров продовжував у Рівному і ще більше 
знову в Київі, куди він р. 1845 повернувся з Рівного і де, звичайно, було 
значно більше можливостей і кращі умови для роботи, ніж в повітовому 
місті на. Волині, яка все-ж приваблювала його до себе своєю старовиною, 
а навіть і в Харкові, де бракувало Костомарову польських джерел, необ
хідних для епохи, що її він студіював.

З Рівного Костомарова переведено було до Київа влітку 1845 року 
навчителем 1-ої гімназії, а влітку 1846 року його було обрано на ад’юнкта 
київського університета, і тільки з вересня 1846 року Костомаров, за об
ранням Комісії, вступив до неї, яко член-співробітник.

Рік 1846 був найважливішим роком в історії Кирило-методіївського 
братства. Все організаційне оформлення братства, вся ідеологічна літе
ратура, яка переважно вийшла з-під пера Костомарова, всі персональні 
звязки братчиків, все це заклалося саме в цьому році, і дві особи відограли 
найбільшу керуючу ролю—це Костомаров і Гулак. Зараз-же, по остаточ
ному переїзді до Київа, в серпні 1845 р. Костомаров оселився з Оп. Марко
вичей, потім з кінця грудня і до лютого Костомаров жив у кватирі Гулака. 
Тут в Костомарова нав’язалися знайомства з студентами Навроцьким, 
Андрузьким, Посядою. І коли Костомарову потрібна була допомога в ро
боті по археографічній комісії, то всі ці звязки й знайомства були викори
стовувані.

Костомарову доручено було підготовку до видання Величкового лі
топису, і на допомогу йому в цій роботі прикомандировано було М. Гулака. 
Крім того за дорученням Юзефовича Костомаров мав підготовити в пере
кладі джерела до Української історії, писані латинською мовою. Переклади 
ці й на перший раз переклад твору Пасторія «De bella scithico cosaccico» 
Костомаров доручив Марковичу, Посяді, Андрузькому. і)

і) Справа III відділу «С. Е. И. В. Канцеляріи» 1847, ч. 81, ч. 14, арк. 76—77.
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Костомаров вже не встиг розгорнути своєї роботи в так званій Тимча
совій Комісії для розбору давніх актів. І професорська робота, і справи 
братства, і особисті справи, звязані з переїздом до Київа матери, з майбут
нім одруженням,—все це заповнило невеличкий час з осени 1846 р. до арешту 
в квітні 1847 року.

Рукопис Величкового літопису належав М. Погодину, і перші відо
мості про нього до археографічної комісії подав М. Рігельман, освічений 
поміщик Чернігівської губерні, що з 1845 року теж працював у комісії 
за співробітника. Весною 1846 року Рігельмана було командировано до 
Москви, де він мав зібрати відомості про матеріяли, що стосуються до істо
рії України, з архіву міністерства закордонних справ. Р ігельман зазна
йомився в Москві з Погодиним, дізнався від нього про існування рукопису, 
написав про це листа до Київа (5 травня 1846 р.) і 15 червня вже здобув 
за згодою комісії самий рукопис від Погодина в тимчасове користування 
для видань комісії. Передаючи цю пам’ятку до Київа, Погодин писав у листі 
до Писарева: «Услышавъ отъ г. Ригельмана о желаніи Вашемъ напечатать 
мою Малороссійскую лѣтопись, посылаю ее въ ваше полное распоряженіе. 
Это есть драгоцѣнность изъ подлинныхъ сказаній, которая разольетъ свѣтъ 
новый на всю исторію. Самуилъ Величко былъ канцеляристомъ въ Вой
сковой Канцеляріи и приложилъ къ своему сочиненію многіе акты. Древ
нюю часть заимствовалъ онъ изъ записокъ Самуила Зорки, бывшаго секре
таремъ Богдана Хмѣльницкаго. Прошу Васъ именемъ исторіи, хранить 
рукопись, яко зѣницу ока, никому до времени не показывать, кромѣ на
реченнаго издателя, и намѣреніе сохранить втайнѣ»1). «Нареченнымъ изда 
телемъ» мусів стати Костомаров, але робота його з арештом увірвалася 
в самому початку і редагування літопису доручено було Рігельманові.

Прізвище Рігельмана не один раз фігурувало в процесі Кирило-мето- 
діївців, в допитах Костомарова і Куліша. Через звязки з цими братчиками, 
його навіть притягали до справи, бо при трусі в Куліша знайшли Рігель
манові листи до Ганки й Штура, і деякі вирази цих листів про успіх слов’ян
ського розвитку, то-що здалися в III відділі небезпечним.

В Рігельмана зроблено було трус, йому робили допит, але за заступни
цтвом Д. Бібікова залишили в Київі на своєму місці й не переслідували зо
всім. Рігельман підпав лише на деякий час поліційному доглядові та забороні 
виїзду за кордон.

Відповідаючи на допиті про звязки його з Костомаровим, Рігельман 
між иншим сказав: «Съ Костомаровымъ я познакомился въ концѣ прошлаго 
1846 года, въ засѣданіи Коммиссіи для разбора древнихъ актовъ, состоя
щей при его превосходительствѣ Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Во-

х) Справа Археограф. Ком. 1843 р., ч. 1, арк. 418. Лист від 12 червня 1846 р. Дивись
також справу про видання Величкового літопису 1846 року, ч. 16.
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лынскомъ Генералъ-Губернаторѣ, куда она былъ призванъ, какъ занимаю
щійся исторіею, для разсмотрѣнія одной старой лѣтописи. Такъ какъ я за
нимался также разборомъ старыхъ актовъ, по порученію Коммиссіи, то; 
для разрѣшенія встрѣчавшихся недоумѣній былъ раза четыре у Костома
рова. И въ одинъ разъ, въ прошломъ февралѣ мѣсяцѣ, засталъ у него не
знакомаго господина—это былъ Кулѣшъ, отправлявшійся за-границу.

«Знакомство мое съ Костомаровымъ, вызванное моими служебными 
занятіями, никогда не переходило за черту этихъ занятій и общихъ разго
воровъ объ исторіи и отечественной словесности» х).

Ні Гулак, ні тим більше студента Маркович, Посяда й Андрузький 
формальними співробітниками комісії не були. В архіві Комісії нам не 
вдавалося знайти ніяких слідів про якісь доручення чи якусь оплату їх 
роботи, то-що.

Лише Гулак дійсно був прикомандирований до Костомарова, як це 
можна з ’ясувати з деяких паперів III відділу про кирило-методіївців. Так 
пізніше, коли Гулак сидів уже в Шлісельбурзькій кріпості, виникла пере
писка між Бібіковим і III відділом про документи археографічної комісії, 
які були на руках в Гулака. З цього листування видно самий характер 
службового положення Гулака в канцелярії Генерал-Губернатора, де Гулак 
служив р. 1845—46 в секретному відділі' 2). Праця в секретному відділі, 
яким відав Микола Еварестович Писарев, не визначала того, що Гулак 
працював над політичними справами генерал-губернаторської канцелярії. 
Писарев очевидно використовував Гулака для Комісії, де був головою, 
доручаючи йому переклади старих актів та переписку історичних докумен: 
тів. Взагалі Писарев, як про це оповідає в своїх записках його співробіт
ник П. Селецький, зосередив всі важливіші справи генерал-губернатор- 
ського управління в секретному відділі, канцелярію якого розмістив в го
рішньому поверсі інститутського будинку, де в нижньому поверсі він 
займав кватирю, як управитель справ Дівочого Інституту. Тут-же на горі 
було приміщення й Комісії для розбору давніх актів.

Цей лист Бібікова, який в 1850 році був відгуком колишніх праць 
Гулака в археографічній комісії, був адресований Л. В. Дубельтові і на
писаний на бланку комісії. «Въ 1846 году,—писав генерал-губернатор,—слу
жилъ въ канцеляріи колл. секретарь Гулакъ и занимался переводами 
и перепискою историческихъ документовъ въ Коммиссіи для разбора Актовъ 
Высочайше учрежденной при мнѣ. Предполагая, что Акты, заключающіе 
въ себѣ переписку Гетмановъ и другихъ важныхъ лицъ съ Польскими ком-

0  Справа ІІІвідділу «С.Е.И.В. Канцеляри», ч. 81, ч. 12. «Отит. сов. Ригельманѣ» 
арк. 4— 11.

2) Справа Канц. Київ. Ген.-Губ., розпорядч. частина ч. 194. Прохання Гулака від 25 
листопада 1845 р. і від 24 червня 1846 р.
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миссарами въ послѣдней половинѣ XV111-го столѣтія (на 104 листахъ), 
находятся въ бумагахъ г. Гулака, взятыхъ при его арестованіи, я покор
нѣйше прошу Ваше Превосходительство, сдѣлать со стороны Вашей распо
ряженіе о пересмотрѣ тѣхъ бумагъ, и если въ оныхъ отысканы будутъ выше
упомянутые акты, то прислать ихъ ко мнѣ» г). В паперах Гулака, що їх 
взято було в нього, при трусі не знайшлося нічого, і Дубельт доручив ко
мендантові Шлісельбурзької кріпости А. Троцькому запитати в Гулака, де 
знаходяться згадані акти й чи не передано їх комусь иншому. Гулак об’явив, 
що жадних актів чи рукописів він на руках не мав, крім рукопису літопису 
Самійла Величка in folio, в палітурці. «Эта рукопись,—поясняв Г улак,— 
была передана мнѣ, для переводовъ, Его Превосходительствомъ Николаемъ 
Орестовичемъ Писаревымъ. Уѣзжая изъ Кіева въ началѣ 1847 года, я пе
редалъ ее г-ну -Костомарову, занимавшемуся, подобно мнѣ, переводами 
историческихъ документовъ при означенной Коммиссіи2)». ,

: Таким чином ми бачимо, що участь Кирило-методіївців у археографіч
ній комісії була значною по кількості учасників і невеличкою по наслідках 
їх роботи.

Куліш .привіз одну грамоту., оглядав архіви й здобув від Ханенка 
історичні матеріяли. Шевченко зробив деякий вклад, своїми малюнками 
старовинних будинків і предметів. Костомаров лише розпочав редагування 
літопису Величка. Решта, в тому числі й Гулак, виконували лише другорядну 
допомогову роботу. Та й робота їх була дуже, недовгою. Першим розірвав 
звязок з комісією Куліш своїм од’їздом до Рівного, а потім до Петербургу-ж 
в.січні 1845 -р.; за ним виїхав Гулак до Петербургу-ж в січні 1847 року; 
Шевченка звільнили із складу співробітників за «самовольную отлучку» 
в березні 1847 р.; праця Костомарова увірвалася разом з його арештом, 
а політичні керівники та покровителі їх робот над українською старови
ною, ген.-губ. Бібіков та М. Е. Писарев стали тоді-ж в процесі 1847 rr. 
їх обвинувателями і слідчими.

1) Справа ч. 81, ч. 2 арк. 206. . . ; : .
- 2) Теж арк. 217. Порівн. нашу статтю про М. Гулака в збірнику «Шевченко та його

доба» ,зб. другий К. 1926, с. 147.


