
ВОЛОДИМИР МІЯКОВСЬКИЙ.

ЛЮДИ СОРОКОВИХ РОКІВ.
( К и р и л о - м е т о д і їв ц і  в  ї х  л и с т у в а н н і ) .

Листування будлі-якого письменника, громадського і політичного діяча 
становить найкращий матеріял для відтворення його духового обличчя, яке 
глибше заховане в літературних, мистецьких, наукових і публіцистичних тво
рах його. В своїх листах автор сам розповідає про себе, переказуючи свої 
думки, зазначаючи ті факти й деталі, що їх біограф старанно вишукує з 
ріжнонанітних джерел, з переказів инших людей, з сухих та скупих на 
фарби офіціальних документів.

Листування кількох сучасників між собою одкривають перед нами ще й 
ширші можливості. Не тільки лице окремої людини проступає через епісто
лярну форму вислову думок і змалювання подій. Окремі обличчя авторів, 
накладаючись одне на одне, як у синтетичному родовому фотографічному 
портреті, підкреслюють з особливою виразністю ті риси, що з’являються ха
рактерними і спільними для всіх авторів і, стираючи яскравіші вияви 
індивідуальних рис, підводять нас до можливости відтворення колективного 
обличчя епохи.

Люди сорокових років—не тільки в історії України, Росії, а й в  історії 
инших культурних народів відбивали цілком певний етап у розвитку суспіль
них думок, соціальних стосунків. Для України це була доба реакції після 
першого польського повстання, після спроби Конарського в польських су
спільних колах організувати осередки демократичної революційної думки, 
і разом з цим це була доба початкового збирання сил для національного 
відродження— виступ на поле української літератури кількох видатних почи
нальників нового українського письменства, плекання панславістичних ідей, як 
чинника для відродження окремих слов’янських національное™, для бо
ротьби з зажерливим і реакційним самодержавством, для встановлення нового 
політичного ладу в формі республіки.

Для Росії епоха ця позначилася знаменною боротьбою двох світоглядів: 
западніштва і слов’янофільства.

Українська інтелігенція сорокових років знайшла для себе форму гро
мадського об’єднання в таємному товаристві.

За зразок для цього об’єднання, безумовно, стали переднішітаємні товари
ства, от як масонські, декабристські та польські. Як масонська ложа з’єднаних 
слов’ян мала імення св. Івана, так товариство 40-х років носило імена 
також святих—Кирила Та Методія, вважаючи їх за символ слов’янського 
об’єднання.

Від масонства перейняло воно й деяку речеву символику, наприклад 
уживання персня, як знака належності! до товариства. Містично-релігій
ний ґрунт єднав кирпло-методіївців також почасти з масонами, почасти 8 поль
ськими месіяністамн. Але з роками змінився і характер цієї релігійності!, 
і мета, і напрямок її. Бо змінився цілком склад активних передових сил, 
що виступили на кін історії. Саме 40-ві роки одмічені значним піднесенням 
економічного розвитку, який перекував і класові взаємовідносини попередніх 
років. Те, що в ідеології двадцятих років було натяком, у 40-х роках стає 
ясно визначеною думкою, і те, про що тоді мріяли одиниці, тепер говорять 
і проповідують широкі верстви суспільства. Так було з основним питанням,
За сто літ—3.
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що навколо його, як навколо своєрідного центру, крутилася вся історія пер
шої половини XIX віку—з питанням про крепацтво. Скасування крепацтва 
стає не тільки за один з пактів «Правил» Кирило-Методіївського товариства, 
про це говорять усі без винятку братчики, про це говорять і навкруги їх 
но всіх верствах суспільства.

З братчиків двоє належало до селянства—Шевченко й Посяда: один 
звільнений з підданства крепак, другий державний селянин. Костомаров 
був сином крепачки і поміщика-крепосннка, решта належала до разночинців, 
офіцерських дітей та збіднілого дворянства, яке вже цілком декласувалося 
і належало власне до міжкласового шару інтелігенції;—по більшості бо це 
були вчителі, письменники,студенти і дрібні урядовці. Всі вони визнали за 
необхідне «искорененіе рабства и всякаго униженія низшихъ классовъ», як 
сказано в «Правилах».

Костомаров пізніше в своїй автобіографії формулював цю вимогу яснішою 
мовою: «уничтоженіе крѣпостного права, дворянскихъ и всякихъ привилегій»,

В одному з листів до свого харківського знайомого К. Сементовського 
Костомаров р. 1844 писав, що він одержав на Волині «ужасающія свѣдѣнія» 
що-до побуту тамтешнього селянства. «Каторга лучше была бы для нихъ! 
Не говоря уже о томъ, что бѣдный русскій крестьянинъ работаетъ помѣщику 
вмѣсто указанныхъ трехъ дней цѣлую недѣлю (что водится и у Вашихъ полтав
цевъ, краснѣя долженъ это сказать!), а себѣ во время рабочее удѣляемъ только 
праздники, изъ чего выходитъ, что многие не знаютъ имени Іисуса Христа, 
не говоря о томъ, что бабы, работая зимою по цѣлымъ днямъ на барщинѣ, бе
рутъ пряжу для помѣщика еще и на домъ на вдосвѣта, не говоря о безчислен
ныхъ поборахъ, какъ то доставленіи ягодъ, грибовъ, тмину не въ зачетъ барщины, 
обязанности разплаживать птицу для пана, налагаемой на каждый дворъ, 
обращеніе съ ними таково, что превосходитъ всякое понятіе объ утѣсненіи 
и приводитъ въ трепетъ друга человѣчества» *).

Аналогічні враження від становища селян здобув і On. Маркович при 
першій безпосередній зустрічі з селянином

Правда, на допиті в бібіковській канцелярії він поясняв, що «грустные 
и тягостные впечатлѣнія» від селянського життя спиралися в нього най
більше на картини пияцтва та «развращенія» народа. Напевне, на допиті 
Маркович і не хотів глибше пояснити причин тяжкого враження, яке спра
вляло на нього селянське життя. Можливо, що сам не зв’язаний соціяльно 
з народом, він і не добачав при першій зустрічі, де заховане коріння тих 
з’явищ, що спадали в очі навіть і неспостережливому сучасникові, але 
вступ його до кола кирило-методіївських братчиків, безумовно, розплющив йому 
очі на все. Знайомство з Гулаком, Костомаровим, ІІосядою, Шевченком не 
могло не відбитися на ідеології, глибшому розумінню соціяльних з’явищ у цього 
юнака-романтика, що інтересувався народнім побутом і піснею і роздумував 
над нещасною долею народа.

Гулак підійшов до зв’язку соціяльного нерівенства із звичайною для нього 
иравною міркою. В листі до Ганки він писав: «Преимущественное вниманіе 
обращалъ я до сихъ поръ на правомѣрныя отношенія низшихъ сословій, 
какъ въ Россіи, такъ и у прочихъ Славянъ, именно на рабовъ, невольниковъ, 
холоповъ, крестьянъ, подданныхъ и пр.,—какъ на предметъ, по важности 
и современности своей, предпочтительно передъ другими, заслуживающій 
внимательного изученія».

Найбільш інтересне ставлення селянина Посяди до цього питання. В нього 
знайшли під час трусу замітки, які дають повну можливість розкрити його

’) „Україна11 1925, ЛІ 3.
2) Матеріали до історії Кирило-Методіївського брацтва. Приладив до друку М. Гру- 

птевський. К. 1914, С. 127.



думки. «Не странно ли,—писав він,—что народъ живетъ на такой благодѣтель
ной эемлѣ, какова Украйна, не наслаждается почти никакими ея благами, 
почти не знаетъ ихъ? значитъ ли это пользоваться дарами, кои доставляетъ 
ему сама природа, когда все вырывается изъ рукъ крестьянъ наглыми помѣ
щиками даже въ то самое время, когда тотъ съ жадностью хотѣлъ вкусить 
ихъ» >).

Посяді належить і такий характерний малюнок: «Бѣдствія ужасныя въ 
странѣ нашей, такъ мать лишается единственнаго сына, всю надежду и под
пору своей старости, на зло отданного въ солдаты,—здѣсь вы увидите по
селянина, который уже сбываетъ послѣднюю свою худобу, чтобы заплатить 
слишкомъ обременительную подать. Если пройти мимо какой-нибудь деревни — 
вы увидите сотни нищихъ, которыхъ надежда на лучшее давно уже оста
вила...» 2).

Немає сумнівів, що цей останній малюнок, який потрапив у Посяди до 
проектованого ним листа якомусь міністрові, е повторення відомих рядків 
з БІевченкового «Сну» (1844): «А он розпинають вдову за подушне, а сина 
кують, єдиного сина, єдину дитину, єдину надію!—в військо оддають»...

Посяда в своїх чврнових замітках, що їх у нього взято при арешті, 
спробував соціяльно витлумачити і виправдати те негативне з’явище, яке 
зупинило увагу Марковича -  пияцтво, як наслідок зазначених від нього соці- 
яльних кривд.

Проекти полегшити долю селянина в конкретних формах очевидно обмір
ковувалися на зібраннях Кирило-Методіївського братства. Принаймні в па
перах Андрузького підчас трусу внайшли проекти політичних і соціяльних 
змін, які, треба гадати, писалися якщо не за завданням братства, то напевне 
на підставі тих розмов, що йшли на зборах. Андрузький був дуже молодим 
членом братства, щоб йому доручили відповідальне завдання складати по
літичні проекти. До того-ж самі проекти не виявляють оталости думки, а 
навпаки незрілість і хитання,—тому скоріше можемо вважати їх за особисті 
відгуки на розмови й проекти у братстві. В одному з проектів Андрузького 
знаходимо й деякі твердження що-до визволення селян. Вони помірковані, 
не ясно викладені й не складають якоїсь суцільної продуманої пропозиції. 
Андрузький визнає особисту волю за селянами царськими та казенними; 
«помещик владеет не крестьянами, а землей, крестьяне служат ему по земле». 
Проект Андрузького забороняв міністрам, вельможам та духівництву мати 
крепаків і визнавав за необхідне позбавляти права на маєток «нерадивого» 
поміщика. Що до ріжних форм визволення, то проект Андрузького намічав 
такі: 1) викуп селян з опікунської ради («совета») на гроші, що можна эдо- 
бути через зменшення витрат на армію та на вищі чини; 2) чоловік після 
60 років, жінка по 50—стають вільними, але поміщик зобов’язаний їх утри
мувати до смерти або дати їм повне господарство; 3) селяни по смерті 
ближчих родичів їх колишніх поміщиків стають вільними; 4) діти, що мають 
одного з батьків вільного, самі стають вільними. Крім того, проект намічав 
нагороди тим поміщикам, що визволятимуть своїх селян: «Дворянин освобо
дивший своих крестьян, из’емлется от всяких повинностей, служб н имеет 
право выбирать место и род жительства по произволу. В случае бедности 
ему и его детям жалуется пенсия по достоинству его поступка». Інтересно, 
що проект Андрузького накладав на поміщика обов’язок заходити в володіння 
маєтком під присягою, а один 8 пунктів вимагав від поміщика утримувати 
школу3).

Не тільки зв’язані з селянством Шевченко й Посяда, але й одірвані вже
>) Архів III Відділу, справа № 81, ч. 9, арк, 4, № 2. 2) Те-ж саме, № 3.
3) Справа № 81, ч. 8, арк., 6. „Проекты найденные у студента университета св. Вла

диміра Андрузскаго“.
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од поміщицької класи Маркович, Костомаров, Гулак, Андрузький—в один го
лос, як бачимо, говорять про важке становище крепака, про необхідність 
у цьому корінної зміни. Думки про це стають характерними для людей 
40-х років з самих ріжних верств суспільства. Капіталізація поміщицького 
маєтку вимагала користування вільною робочою силою. Крепацтво для нового 
укладу господарства ставало такими важкими кайданами, що в полегшенні 
долі селянина самі поміщики бачили для себе иоратунок. Все частіше чути 
голоси саме з поміщицького оточення про необхідність полегшення селян
ської долі. Споміж поміщиків виділяються декілька апологетів цієї ідеї, які 
й на практиці йдуть на певні поступки селянам, як на перехід до цілкови
того їх визволення. Цензура силкується не пускати відомостів про це до 
періодичної преси, і проекти нових можливих умов між поміщиками та селя
нами виливаються в формі записок, докладів, то-що. Відомі проекти 40-х років 
С. Льовшина—поміщика з Лисавотграду, проект 1847 року гр. Мечислава По- 
тоцького з Поділля; відома діяльність в цьому напрямку В. В. Тарновського, 
чернигівського поміщика, пізнішого учасника реформи 1861 року на Черни- 
гівщині, В. II. Тарновського, поміщика Прилуцького повіту, учасника ціеї-ж 
таки реформи на Полтавщині.

Записка Льовшина проектує складання умов поміж селянами й поміщи
ком для регулювання їх економічних взаємовідносин. Умови, що їх пропонує 
Льовшин, зводять на передачу з боку поміщика в користування селянам 
половини всієї землі, за що селяни обов'язані повного роботою на поміщика 
неменш ніж три дні на тиждень. В умовах Льовшина зазначено також певні 
гарантії що-до особи селянина (заборона продажу і право кожного викупи
тися з крепацтва)г).

Гр. Мечислав Потоцький простіше розв’язував питання пропозицією 
в 1847 р. звільнити в своєму маєтку всіх крепаків з передачею їм 2 3/, помі
щицької землі в їх повну власність і без якої-будь виплати. Уряд не пішов 
на це і дозволив Потоцькому перевести крепаків у «зобов’язані селяни» на гір
ших умовах2).

В. В. Тарновський, який мав особисті знайомства серед братчиків, у цю 
епоху особливо цікавився селянським питанням. Тарновський був багатий 
поміщик, що деякий час учителював у житомирській гімназії і готувався 
стати на шлях ученого, і це вже накладало на нього печать ідейности; правда, 
дуже швидко по смерті батька він мусив повернутися до господарювання 
в своєму родовому маєткові на Чернигівщині. Це перервало й учену кар’єру 
Тарновського, і літературна робота ного після першої статті «Юридическій 
бытъ Малороссіи» (Юридич. Записки 1842, т. II) також на довший час пере
рвалася. Якраз під той час, коли й братчики ділилися своїми думками про 
селянську справу, в середині 40-х років Тарновський прикладав рук до роз
роблення інвентарних правил, що мали врегулювати земельні й особисті 
взаємовідносини між поміщиками й селянами; за свідоцтвом його біографів 
він брав неофіціяльну участь у роботі київського інвентарного комітету2).

Б листі Гулака до Оп. Марковича згадується ще й про другого Тарнов
ського—Василя Петровича, з Полтавщини, надзвичайно розвинену й куль
турну людину свого часу, попечителя прилуцької школи і автора літературних 
робіт у селянській справі. Б поглядах, своїх на це питання В. П. Тарнов
ський був рішучим ворогом крепацького стану селянина. «У Василія Михай
ловича (Вѣловерскаго),—писав Гулак Марковичеві,—засталъ я опять Тарнов-

2) 11. С о м о в  с ь к и й, „Крестьянскій вопросъ въ Россіи къ XVIII и первой иолов 
XIX в.“ СПБ. 1888, т. II, ст. 8 2 -8 4 . 2) Ibidem, с. 101—103.

3) Русскій Біографическій Словарь Суворова.—Ткачевъ. СПБ. 1912, с. 313 і біо
графичный нарис М. Юзефовича в книжці М. Гербеля: „Гимназія высшихъ наукъ и Ли
цей кн. Безбородко вь Нѣжинѣ”.
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скаго и опять имѣлъ счастіе слушать превосходную статью его о крестьянствѣ 
въ Малороссіи, постепенный переходъ ивъ вольнаго состоянія въ безусловное 
рабство, прежніе патріархальные отношенія помѣщиковъ и подданныхъ и 
ужасающія картины современнаго изувѣрства—все это изображено съ такою 
вѣрностію, согрѣто такимъ теплымъ чувствомъ, перемѣшано съ взглядами 
столь свѣтлыми, что и строгій критикъ останется въ восхищеніи отъ этого 
очерка»!).

Не можемо проминути іще одну цікаву постать—приятеля В. В. Тар- 
новського—чернигівця, відомого статистика Д. П. Журавського, який за все 
своє життя більшу частину трудових грошей повернув на викуп дворових 
людей, а по смерті (р. 1856) заповів усе своє майно на цю справу2).

Важливо одмітити, що й уряд потроху йде назустріч вимогам і проектам з 
поміщицьких рядів, обережно й з побоюванням, дабы «освобождением огромного 
количества крепостных людей не потрясти спокойствие целого края, не под
копать основание существующих постановлений,- не раздуть пламени непо
корности в соседних вотчинах и тем но привести крестьян в волнение, 
помещиков в отчаяние, а правительство в необходимость прибегнуть к стро
гим мерам для восстановления нарушенного порядка»3). Політичні мірку
вання примушують його до цього. Уряд зі своєї ініціативи підносить питання 
про полегшення становища селян на території найбільш полонізованої ча
стини Росії—в «північно-західному» та «південно-західному" краях. З самого 
початку 40-х років обмірковуються заходи в формі введення інвентарів, які-б 
до певної міри зв’язали вимоги поміщиків що-до обов’язків їх крепаків- 
селян. Політичний розрахунок, скерований у бік польського поміщика, ш,о 
ввесь час 1831-го року тільки й марить про самостійну Польщу, організує 
таємні товариства, політичні змови, піддержує нелегальні зв’язки з Західньою 
Европою,—дозволяв тепер так формулювати тезу про необхідність полегшити 
долю селянина, про взаємовідносини пана-ІІиляка й крепака-Українця або 
Білоруса: «ежели от сего будет некоторое стеснение прав помещиков, то оно 
касается прямо блага их крепостных людей и не должно отнюдь останавли
вать благой цели правительства» 4). «Благая цель» приховувала політичний 
удар. Змова Конарського з його широко розкиданим на Литві, Білорусі й 
Україні Демократичним Товариством (1838— 1839 рр.) була останнім фак
том зрадництва польського поміщика. Не диво, що тому самому представнику 
уряда, київському генералу-губернатору Бібікову, який за довгі роки пере
бування в Київі вславився своєю рішучою боротьбою з полонізацією право
бережної України та з польською політичною ідеєю, належить проект полег
шити становище селян у формі інвентарів. У 1844 році було засновано 
між инщим у Київі, Житомирі та Кам’янці-Подільському губерські комітети 
для розгляду та складання інвентарів поміщицьких маєтків, з головною метою 
зменшити вимоги поміщика та врегулювати обов’язки крепака. Комітети ці 
діяли під головуванням губернатора і до складу їх, крім офіціяльних пред
ставників, увіходили ще троє поміщиків, «известных благоустройством своих 
имений».

І хоч інвентарний комітет і працював як певна урядова інституція, 
проте відомості що-до його роботи, при загальному інтересі до тих завдань, *)

*) За Сто літ. Збірн. І, с 37.
2) Некролог Д. II. Журавського див. „Кіев. Губ. Вѣдомости" 1857 № 41, ч. неофі

ційна. Порівн. також в біографії В. В. Тарновського в кн. Гербеля „Гимназія высшихъ 
наукъ". Біографія Д. It. Журавського в „Рус, Біогр. Словарѣ", том „Жабокритскій— 
Зяловскій".

3) Заключения шефа жандарів гр. Орлова з приводу проекту гр. Потоцького. 
Див. В. Семевський, с. 102.

4) Резолюція Миколи 1 па журналі комітету західніх губерень 1840 року. В. Семев- 
ський. с. 488—489.
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що стояли перед комітетом, безумовно ставали широко відомі, хоч-би черев 
цю неурядову частину комітету. А в Київі справа ця була особливо голос
ною, бо тут був центр її ініціятиви і центр постійного догляду за нею в ін
вентарній частині канцелярії генерала-губернатора. Не могли не знати про 
все це й кирило-методіївці. Урядові заходи в їх гуртку, як і взагалі в гро
мадських колах Київа, безумовно підтримували й розпалювали інтерес до 
селянського питання.

Друге питання, на якому зосереджена була увага братчиків і якого вони 
торкалися в листуванні—це було культурне поле для роботи на ґрунті літе
ратури, видавання книжок, заведення шкіл, то-що. Люди 40-х років продов
жували традицію людей двадцятих років і прокладали свої борозни на полі, 
що його зорало покоління шестидесятників. Члени таємних товариств на 
початку віку заводили так звані ланкастерські школи, цебто школи взаєм
ного навчання. Саме в Київі ще в 1817 році заведено ланкастерську 
школу для кантонистів, яку розширив член „Союзу Благоденствія" Михайло 
Орлов. Орлов збирав пожертви на школи, сам багацько вкладав у цю справу 
грошей, складав граматику, виписував з Франції таблиці для навчання, які 
тут перекладалися і вживалися по школах. Люди 40-х років учительську 
діяльність ставили за основу громадської роботи. Братчики не один раз і в 
листах, і на допиті, і в творах своїх підкреслюють цю думку. Майже всі 
братчики хоч не на довгий час ставали учителями-професіопалами: Косто
маров у Рівному й Київі в гімназії і університеті, Куліш у Луцьку, Київі і 
Петербурзі, Білозерський, ІІильчиків у Полтаві, Гулак збирався зайняти 
місце Костомарова в першій гімназії в Київі, пізніше Гулак, Маркович, По
сада, Тулуб на все життя визначили собі цю професію. Свою місію, як члени 
таємного товариства, вони бачили в учителюванні, і символом для братства 
взяли ймення «первоучителів» слов’янських. «С величайшей радостию узнал 
я, безценнейший Николай Иванович (Гулак),—писав йому В. Білозерський,— 
что Николай Иванович (Костомаров) утвержден министром; по с сожалением 
уэнал о том, что не вы заняли его место в гимназии. Тогда бы для вас 
обоих открылась обширнейшая сфера для деятельности, полезной для чело
вечества; всякая благодарная цель тогда бы легче и скорее достигалась». 
Білозерський і найбільше Куліш зв’язували цю учительську ролю братства 
з соціальними реформами, гадаючи, що передумовою скасування крепацтва 
має бути народна освіта. Білозерському належить проект утворити сільські 
школи для дітей козацького стану та вільних землеробів, що скінчивши 
школу повернуться до своєї хліборобської праці. За проектом Білозерського 
поміщицькі селяни не допускалися в ці особливі ремесницькі школи «во избе
жание того, чтобы помещик впоследствии не захотел бы извлекать из вос
питанника для себя выгод непомерными и нечеловеческими требованиями» 1). 
Андрузький на допиті говорив про виховання народніх учителів на кошти 
окремих волостів для їх власних потреб у галузі загальної пародньої 
освіти -).

Доноситель Петров переказував слова Гулака, що «для прочнейшего 
распространения идей свободы между славянскими племенами, необходимо 
учредить школы для простого народа, а также писать и издавать со
чинения».

На заведення шкіл і видання підручників передбачалося збирати кошти 
і самим робити складку.

Куліш у листі до Костомарова згадує про утворення шкіл і видавання 
підручників, а на допиті докладніше пояснив, що братчики мали намір писати 
короткі підручники українською мовою з священної й загальної історії, гео-

') Україна 1924, Л» 1—2, с. 126—129. г) Матеріали, с. 33.



Люди сорокових років

графі!, рахівництва та сільського господарства. Маркович носився з ідеєю 
видання для селян книжки на зразок «Сельского Чтения», що його видав 
був кн. Одоєвський. З метою ширення освіти й пропаганди своїх думок, 
братчики затівали видання журналу. Літературна діяльність їх була підпоряд
кована тим самим просвітнім заходам. Про це говорив у своїх листах до Ко
стомарова Куліш і багацько пояснив додатково про це на допитах. Три 
конкретних проекти маємо в цьому напрямку у братстві: проект Білозерського 
що-до шкіл, проект Костомарова-Куліша що - до видання кппжок і Марко
вича—що-до видання журналу. Перші два проекти одбилися й у листах. 
Білозерський, що опинився в Полтаві в ролі пропагандиста ідей братчиків 
у новому місті, пише Гулакові про спроби поставити на реальний ґрунт 
свою ідею утворення сільських шкіл. У листі Метлинського до Костомарова 
бачимо також обговорення цілком реальних шляхів до здійснення видавничих 
проектів братства.

Учительно-просвітній напрямок роботи братства в’язав членів його в 
ширшими колами громадянства. Ми бачимо з слів самих братчиків, що вони 
затягають до здійснення своїх планів однодумців з широких верств. Білозер
ський обмірковує свої плани про заведення школи з деякими учителями в 
Полтаві. 0. Навроцький гадає затягти до цієї справи приятельку Шевченка 
кн. Варвару Рєпніну. А. Метлинський у Харкові втягає в цю справу своїх 
знайомих і студентів. Братчики обмірковують' можливість поставити справу 
видання книжок і журналу на широкий і офіціяльний шлях. В оповіданні 
Костомарова на слідстві є вказівки, що справу цю братчики думали провести 
через попечителя шкільної округи. Про необхідність офіціяльної легалізації 
товариства для видавання українських книжок А. Метлинський говорить у 
листі до Костомарова: «Общество для печатанія не гудю, тільки нужно його 
утвердити гаразд, ато ніхто не пристане із посторонніх, а коли мало буде, 
то вийде із нього пшик!»

Бфатчики не були новаторами в цін справі. Як люди своєї епохи, вони 
тільки ясно зрозуміли першочерговість цієї роботи. Вони самі на допитах 
указували на один зразок, який їм дав приклад—це подане вище «Сельское 
Чтеніе» кн. Одоєвського та А. Заблоцького-Десятовського. Приклад попу
лярної загально - освітньої книжки для народа — вони могли бачити й у 
«Книзі Наума» М. 0. Максимовича, якого всі вони добре знали і з яким 
дехто (Шевченко, Куліш) були в приязних відносинах. Третє видання цієї 
популярної книжки «О великомъ божьемъ мірѣ» вийшло якраз року 1845. 
Того-ж року з’явилася в друку популярна книжка про сільське господарство 
«Разсказъ казака Мойсея Осьмака о томъ, какъ онъ хозяйничалъ у себя 
дома, и о томъ, что онъ сдѣлалъ для улучшенія быта государственныхъ 
крестьянъ Гоголевской волости Черниговской губерніи";—її видав учений 
комітет міністерства державних маєтківх).

Заблоцький-Десятовський написав книжки: «Разсказы о Богѣ, человѣкѣ 
и природѣ» та «Ручная книга грамотнаго поселянина», які також завдяки 
близькості Заблоцького до гр. Киседьова написані були для державних селян, 
що про освіту їх особливо піклувався Кисельов, що керував міністерством 
державних маєтків. А Заблоцькому-Десятовському належить честь відкриття 
перших шкіл для селян у 40-х роках, саме для державних селян. «Школы 
былин емногими,—пише біограф Заблоцького,—но единственными в 40-х годах 
светочами народного образования». Діяльність міністерства державних маєт-

Ч Дехто з братчиків мав зв’язки з відомством державних маєтків. Брат Оп. Мар
ковича служив у цьому відомстві у Полтаві. В. Білозерський був з ним знайомий і мав 
подавати проект про школи до Полтавського Управління Держ. Маєтками. Куліш не знав 
книжки „Козака Осьмака“. Див. лист його до Бодянського від 18 грудня 1848 року. 
К. Ст. 1897. № 11, с. 248.

зо
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ків безумовно була відомою братчикам. Крім того вже за кілька місяців до 
свого арешту 24 січня 1847 р. в неофіціальній частині Київських Губерських 
Відомостей вони могли прочитати заклик від цього міністерства до авторів 
писати популярні книжки для селян на конкурс1). Зважуючи зростання 
письменности поміж селянами, міністерство державних маєтків передбачало по
требу на книжки для селянського вжитку. Оголошуючи конкурс, учений ко
мітет давав деякі вказівки що-до змісту та характеру самих творів. Зміст 
їх мав охопити «нравственное состояніе крестьянина», його обов’язки гро
мадські й родинні, фізичні з’явища природи, як передумови сільського 
господарства, розвиток сільсько-господарчих знаряддів, улаштування осель 
і господарчих будинків, хатню гіґієну, вказівки що-до виховання дітей, та 
поради що-до ріжних промислів. Серед порад, які давав учений комітет авто
рам, інтересна перша таки вказівка: «не смешивать предметов общих, свой
ственных всем местностям, с теми, которые составляют исключительную 
принадлежность только некоторых; не предлагать, например, северному по
селянину то, что может быть доступно только южному». Мова для цих кни
жок, звісно, пропонувалася російська, і рекомендувалося уникати «слов 
чисто областных, понятных лишь в той или другой губернии, и не из
вестных вообще в России».

Отже кирило-методіївці в своїй практичній роботі на освітньому фронті 
мали зразки як індивідуального, так і урядового походження. Костомаров 
на допитах особливо підкреслював це урядове покровительство справі на- 
родньої освіти, бо ніш можна було прикрити нелегальні кроки братства в 
освітній справі. Він посилався на те, що думка Марковича про видання 
«Сельского Чтения» українською мовою була відома «начальству», що здій
снити плани кирило-методіївці гадали за дозволом уряду, і план видань, 
про який Костомаров писав Метлинському, обов’язково мав бути затверджений 
Міністерством Народньої Освіти і переведений у життя за допомогою міні
стерства державного майна. Свою записку про заведенння сільських'* шкіл 
Білозерський мав провести також цілком офіціяльним шляхом.

Третє питання, що в розв’язанні його криються також характерні риси 
епохи 40-х років—було національне питання. В кирило-методіївському братстві 
воно поставлене було в площину питання слов’янського. В ТИ відділі, на 
допиті одіїп із наймолодших членів братства—студент Андрузький цілком 
справедливо зформулював, що «главная цѣль, соединявшая всѣхъ, была: 
соединеніе Славянъ воедино, принимая за образецъ Соединенные Штаты, 
или нынѣшнюю конституціонную Францію». Поруч із цією метою, як менше 
загальну («частная, при ней существовавшая цѣль») Андрузький одмічає— 
«цѣль малороссійскую: возстановленіе Гетманщины, если можно отдѣльно 
(желаніе тайное), если нельзя—въ Славянщинѣ**2).

Ідея всесловянського відродження та об’єднання всіх слов’ян в одну 
федерацію тягла за собою ідеї відродження кожного слов'янського племени 
зокрема та питання про політичні зміни в сучасному укладі головніших 
держав Европи, на території яких жили слов’янські племена.

З братчиків Костомаров, Гулак, Шевченко, Білозерський і Куліш зали
шили помітний слід у культі слов’янської ідеї. Шевченко ще в Гайдамаках, 
а пізніше в Івані Гусі та в инших творах виявив себе прихильником ідеї 
всеслов’янського братства, В Київі Костомаров і Гулак були безумовним 
центром цієї ідеї. Костомарова притягала мета слов’янської федерації, Гулака 
як правознавця інтересувала подібність правних ідей у стародавніх юри
дичних пам’ятниках ріяших слов’янських народів. Костомаров видав книжку 
про слов’янську мітологію (1846), яку для стилю надрукував церковно-

‘) „Задача, предложенная Ученымъ Комитетомъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ на конкурсъ къ 1848 году"- -) Матеріали, с. 32.
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слов’янськими літерами; Костомарову-ж належить вірш, що був узятий при 
трусі разом із иншими паперами і лізніше від М. Стороженка надрукований у 
Київській Старині1) під заголовком «Славянам», як вірш Шевченка. Провідна 
ідея віршу—де прийдешня воля Слов’ян, які називаються тут «дітьми слави», 
за чеським слов’яністом Яном Коляром, що присвятив ідеї слов’янського 
відродження велику поему під заголовком «Дочка Слави».

Інтерес до слов’янства серед київської молоди 40-х років був остільки 
великий, що всі вони кинулись вивчати слов’янські мови, особливо сербську 
й чеську, знайомитися з слов’янскими літературами. Цю потребу на слов’ян
ські студії одмічає курс чеської мови, який об’явлений був у 1840/47 рр. 
в київському університеті професором грецької та римської словесности 
Страшкевичем2). Найбільше захопився цими студіями Василь Білозерський, 
як це легко помітити з його полтавських листів до товаришів, що залиша
лися в Київі. В Полтаві він вивчає Колярову «Slavy Ббегу», на вечірках 
полтавських читає з неї уривки, сербські пісні і Міцкевичові твори, і стежить 
за новітньою літературою з обсягу слов’янознавства. Підчас трусу в Білозер- 
ського взято було багацько виписок із французького славіста Ципріяна Ро
бера, з статтей його в паризькому журналі «Revue de deux Mondes». З цих 
виписок видно, що цікавило Білозерського. Так, ми бачимо тут довгу виписку 
під заголовком «Панславизмъ», де дається опреділення цьому поняттю, як 
прагненню до з’єднання всіх Слов’ян в одне духовне тіло. За Ципріяном 
Робером Білозерському ясно, що панславізм не може зупинитися на одному 
лише літературному втіленпі, бо панславізм це не тільки літературне питання, 
а однаково і питання політичне, і питання соціальне:|). Білозерський з охо
тою відгукнувся на пропозицію Куліша їхати за кордон в слов’янські землі, 
де Куліш мав удосконалитися в слов’янських мовах і літературі і підготовити 
себе до професорування в петербурзькому університеті на катедрі слов’яно
знавства. Куліш подорожував до слов’янських земель за відрядженням Міні
стерства Народньої Освіти. З братчиків він перший нав’язав-би безпосередні 
зносини з представниками слов’янського відродження в Чехії. Листовні зно
сини вже були нав’язані від Гулака, правда лише з приводу конкретних діло
вих потреб, які Гулак мав особисто і для своїх наукових праць. Куліш 
їхав з адресами польських слов’янознавців, як Мацєйовський, з адресою 
Міцкевича, що в Парижу викладав курс слов’янських літератур, і з листами 

о В. Ганки та Людевіта Штура, чеських знавців слов’янщини. Палкий Куліш 
безумовно відіграв-би ролю своєрідного емісара від київського гуртка слов’я- 
ністів. Але арешт Куліша і Білозерського в Варшаві не тільки перервали 
це командирування, а на деякий час узагалі ускладнили зносини східніх 
Слов’ян із західніми на ґрунті слов’янознавства. Перервана подорож Куліша 
була останньою в ряді попередніх зносин і командирувань, починаючи 
від 0. Бодянського, М. Іванішева, П. Прейса—в 30-х роках, та кінчаючи 
В. Григоровичем -  в середині 40-х років. В. Ганка, Шафарик, Я. Коляр—це 
були ймення, які тягли до себе всіх, хто цікавився слов’янщиною.

Чеська Прага стала центром слов’янського руху, і прагнення до цього 
центру для київських слов’яністів підтримувалось безпосереднім учнем Ганки— 
Миколою Іванішевим, з яким Гулак мав багацько спільних інтересів, що по-

’) К. Ст. 1897, № 10, ст. 1—5.
'0 Біографическій словарь профессоров... кіевскаго университета, К. 1884, с. 627.
а) Справа № 81, ч. 3. Картки з виписками рукою Білозерського, в */8 аркуша пис- 

чого паперу, мають заголовки: „Панславизмъ", „Панславизмъ литературный", „Пансла
визмъ политическій", „Страхъ Нѣмцивъ и додилкы ихъ до Словянъ", „Обойбр&ни до- 
дилки Нимцивъ и Словянъ", „Возрожденность Иллирскои народйвщины", „Маджяры въ 
симъ часи". “Иллирія, іи давни и теперешни гряныді". Виписки пороблено з двох статтів: 
1) Cyprien Robert „Les deux panslavismes"—Revue de deux Mondes, № de, 1-er Novembre 
1846. і 2) „Souvenir de l’Europe Orientale".—Revue de deux Mondes, № de 15 Mars 1847.
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лягали в порівняльному студіюванні давнього слов'янського права. В настроях 
українських слов’яністів з їх християнськими ідеалами морального вдоско
налення було багацько спільного з російськими слов’янофілами, з якими вони 
були близькі навіть через персональні зв’язки з Бодянським і Чижовим, 
узагалі з московські літературними колами. Такими-ж рисами прагнення 
до всеслов’янського відродження на християнських моральних началах був 
позначений панславістичний рух і в Польщі, якого представниками можна 
назвати Адама Міцкевича, Богдана Залєського, Людовика Круліковського, 
Вацлава Мацейовського та инших. Інтересно, що й III відділ, розглядаючи 
справу Кирило-Методіївського товариства, підкреслив цей зв’язок ідей укра
їнських слов’яністів з польськими слов’янськими тенденціями, яких керівником 
III відділ називав Адама Чарторизького, що заснунав був у Парижу «Славяно- 
Народное Владо, прикрытое названіемъ славянскаго литературного общества», 
в якому велику ролю грав Міцкевич і до якого належав м ін і иншим Ша- 
фарик. «Посредствомъ литературы и убѣжденій,—писалося в спеціяльному 
докладі,—этимъ [славянскимъ] племенамъ внушается, что всѣ они происходятъ 
отъ одного корня и одной крови, а потому должны взаимно любить другъ 
друга какъ братья, какъ дѣти одного семейства; что провидѣніе не раздѣлило 
ихъ на вѣки; что они должны познать цѣну вольности и конституціоннаго 
быта; что время—восчувствовать привязанность къ истинной своей народно
сти и къ древней усыпленной славѣ». Польські емігранти, що входятъ до 
зазначеного товариства, тільки чекають того слушного часу, «когда духъ 
славянскихъ племенъ будетъ достаточно приготовленъ къ перевороту. Тогда 
они предполагаютъ поднять общее возстаніе и составить отдѣльное Славян
ское Царство». Держава ця, як подає записка III  відділу, складатиметься 
з чотирьох штатів. 1) русько-слов'янського, 2) польсько-слов’янського, 3) че
сько-слов’янського та 4) іліро-слов’янського. Україна мала-б одійти тоді до 
Польсько-Слов’янського штату. В кінці записки розкривалася справжня мета 
Поляків: прикрити ідеєю слов’янського відродження це відновлення давньої 
Польської держави Ч.

Таким самим способом III відділ оцінив і споріднеиність ідей українських 
слов’яністів з ідеями слов’янофілів.

У кількох доповідних записках сиеціяльно про напрямок слов’янофіль
ського руху III відділ одмічав і безпосередній уплив слов’янофільства, і 
шкідливі антидержавні тенденції українофільського ухилу. «Производство 
дѣла о Славянскомъ Обществѣ св. Кирилла и Меѳодія показало, что идеи 
о возстановленіи въ каждой землѣ народности, языка, собственной литера
туры, объ улучшеніи положенія людей и соединеніи всѣхъ славянскихъ пле
менъ въ одно пѣлое, не принадлежатъ однимъ лицамъ, прикосновеннымъ къ 
дѣлу Славянского Общества. Занятія ученыхъ подобными идеями въ наше 
время сдѣлалось какъ бы необходимою потребностью». Зважуючи політичне 
значення цих ідей, записка малювала характерну картину, як благонадійна 
ідея розвитку народности перетворювалася на шкідливу для російської дер
жави ідею певного племінного сепаратизму. «Начало славянскаго направленія 
кроется въ страсти нашего вѣка отыскивать и поддерживать древности, воз
становлять народность въ правахъ и литературѣ, и примѣнять къ нашему 
времени бытъ древнихъ предковъ каждаго народа. Нынѣ болѣе, чѣмъ когда 
либо, хотятъ быть Французы Французами, Германцы Германцами, Русскіе 
Русскими и такъ далѣе. Это направленіе съ одной стороны весьма важное, 
могущее укрѣпить самостоятельность и силу народа, съ другой—порождаетъ 
источникъ внутреннихъ колебаній, ибо какъ владычествующія племена забо
тятся о возстановленіи своей народности, такъ равно заботятся объ этомъ *)

*) Справа Л» 81, ч. 1, арк. 102—107.
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племена подвластные: Поляки хотятъ быть Поляками, Малороссіяне—Ма
лоросіянами» ]).

Листування кирило - методіївців якраз було просякнуте цим саме на
строєм. Українці з походження, вони хотіли почувати себе Українцями серед 
свого народу, а не Росіянами, не Европейцями— принести цьому народові 
загально-людську культуру через початкову освіту, якої цей народ не мав і 
людські права, якими він не користувався. Поруч із головною метою—все
слов’янського відродження була ця друга мета—українського відродження. 
В розумінні її кирило-методіївці не були між собою згодні. Вже Андрузький 
одмітив надмірну та помірковану партію в українофільстві. Листування Ку- 
ліша з Костомаровим—найкраща ілюстрація до цих унутрішніх відтінків у ро
зумінні одної-ж таки мети.

Представники ріжних соціяльних груп, обидва українські письменники, 
вони по ріжному ставилися до кінцевої мети в українському русі. Ми не 
маємо листів Костомарова від того часу, але й з Кулішевого листа у від
повідь Костомарову видно, що історик боявся, щоб вивчення України не 
завадило-б молоді набути європейської освіти. Костомарову здавалося, що 
для вивчення своєї народньої мови необхідно доведеться відійти від освічених 
верств суспільства. Українська мова, на його думку, придатна лише для пи
сання народніх л о б і с т і в . Куліш цитує такі слова з Костомарового листа: «Я не 
обвиняю тѣхъ, которые холодны къ своему родному, человѣкъ стремится 
къ лучшему, а чужое лучше». Куліш одновідає своему кореспондентові з вла
стивим для нього патосом: «Нѣтъ, у васъ засохла живая струна, безъ кото
рой никогда не будетъ гармоніи въ вашихъ ученыхъ и поэтическихъ дѣй
ствіяхъ... Если увянутъ подобнымъ образомъ всѣ нынѣ дѣйствующіе на 
литературномъ поприщѣ Малороссіяне, то и тогда я спокоенъ, о нихъ не 
жалѣю. Явятся новые изъ народа, явятся сердца свѣжія, которымъ сама 
природа безъ науки внушитъ любовь къ своему родному, и они примутся 
работать и приносить жертвы съ такимъ жаромъ, какого, можетъ быть, еще 
и не видано!» Просвітні заходи для народу, розвиток української літератури 
для зміцнення і розвитку української народности, розвиток української науки— 
така була життьова програма Куліша. Він сподівався великих наслідків від 
цієї роботи: «Совершаются мною въ тишинѣ дѣла, чреватыя важными 
слѣдствіями», писав Куліш Марковичеві. Куліш уважав, що в наслідок лі
тературної роботи в певний час самі собою впадуть «стіни» від голосу 
«труби» її. Кулішів погляд на національну справу цілком характеризується 
словами, що мовляв навіщо нам прикладати сил до розвитку чужоземного, 
коли своє поле не зорано і коли крім нас ніхто н не зможе його зорати.

Крім Шевченка, Куліша ft Костомарова, до української літератури були 
причетні Навроцький та Андрузький—обидва писали вірші українською мо
вою. Решта, за винятком Гулака, володіли добре українською мовою, стараю
чись уживати- її і в своїх листах. І всі, в тому числі і Гулак, виявляли не 
тільки великий інтерес до всього українського, але активно сприяли розвит
кові мови і літератури, затіваючи видання чи то підручних книг, чи часо
пису, чи збираючи фольклорний і етнографічний матеріял, необхідний для 
всебічного вивчення свого народу. Звісно, в своїй роботі навіть у своєму 
гурті, кирило-методіївці зустрічалися з думками на зразок костомарівських. 
У ширшому гурті вони знаходили ще й різкіші думки, не кажучи вже 
про офіціяльну точку зору, яка припускала наукові заняття «славянскими 
древностями», мовами і літературами, разом з тим уважала за краще «пре
дупредить черезъ Министра Народнаго Просвѣщенія всѣхъ занимающихся 
славянствомъ—древностями и народностію, также профессоровъ, учителей и

') Справа jV« 81, ч. 18, арк. 70 -78.
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цензоровъ, чтобы они въ книгахъ своихъ и на лекціяхъ непремѣнно из
бѣгали тѣхъ напоминаній на счетъ Малороссіи, Польши и другихъ подвласт
ныхъ Россіи земель, кои могутъ быть примѣняемы въ смыслѣ опасномъ для 
цѣлости ft спокойствія Имперіи, и чтобы, напротивъ того, сколь возможно 
старались всѣ выводы наукъ и исторіи наклонять къ вѣрному подданству 
этихъ племенъ Россіи» >).

В листуванні братчиків ми знаходимо ще дві думки в національній справі, 
з якими братчикам очевидно доводилося стикатися в своїй українофільській 
пропаганді; вони не випадкові, не такі одиничні, як це може здатися, і тра
плялися очевидно не тільки в практиці Он. Марковича, що в листах до нього 
ми знаходимо їх. Де думки сестри його уперших Катерини Керстен і при
ятеля та університетського товариша Остапа Затиркевича2).

Погляди К. Керстен наближаются до вищенаведеного урядового погляду. 
Вона висловлюється проти того, що «нѣкоторые мечтатели хотятъ изъ под
нарѣчія сдѣлать языкъ, силятся выражать на поднарѣчіи всѣ отмѣченныя 
идеи и мысли, не замѣчая, что ихъ усиліе смѣшно и не ведетъ ни къ чему 
дѣльному!» За вказівками On. Марковича вона прочитала статтю Колара 
в «Отечественномъ Вѣстникѣ»— «О литературной взаимности между племенами 
и нарѣчіями славянскими», і робить із неї висновки що-до політичного боку 
українофільства, посилаючись на слова Коляра, що «взаимность» не вимагає 
ще політичного з’єднання всіх Слов’ян, або демагогічних підступів чи рево
люційних бунтів («возмущеній») проти урядів та государів. З цього на її думку 
виникає лише «замѣшательство и несчастіе», а Коляр проповідує «любовь 
къ нашему народу и языку, но вмѣстѣ и вѣрность государямъ, хотя бъ они 
были и изъ другого народа». В другому листі Керстен підкреслює свое ро
зуміння патріотизму, як любови до цілого народу і держави, а не до одної 
якоїсь губерні. В третьому листі вона вписує дитирамб Україні, в якій вона 
сама зросла і яку любить, любить її побут, мову («нарѣчіе»), пісні; «но эта 
любовь къ Малороссіи,— одмічае вона тут-таки— не ослѣпляетъ меня до такой 
степени, чтобч> я могла назвать ее прошлую случайную, эфемерную жизнь, 
жизнью самостоятельною».

Погляди Затиркевича наближаються до поглядів Керстен,' але вони збу
довані на иншому грунті. «Остаюсь,—пише він у листі до Он. Марковича,—и 
кажется всегда останусь при презкнемъ убѣжденіи своемъ, что малороссіяне 
не нація, а племя, что языкъ ихъ не языкъ, а нарѣчіе; соединяясь съ дру
гими племенами въ: одну націю, они принесутъ съ собою нѣкоторые богатые 
элементы дѣятельности духовной, но не имѣютъ достаточныхъ условій для 
самостоятельного развитія». Думки ці в Затиркевича спираються не на ідею 
великодержавности російського народу, як де виходить у Керстен, а на ідею 
космополітизму, яка визнає за вищі інтереси загально-людські перед частко
вими інтересами України. «Прежде всего,—підкреслює він,—по моему мнѣнію, 
надобно привести частные интересы Малороссіи въ соприкосновеніе съ об
щими интересами человѣчества, ни мало не опасаясь за народность, отъ 
которой до времени надобно отказаться, такъ сказать, уничтожить ее въ 
общечеловѣческой идеѣ, для того, чтобы послѣ пользоваться ею съ несрав
ненно большею славою, чѣмъ теперь».

Такі думки йшли в розріз з усіма стремліннями братчиків. їх україно
фільство було не навіяним зокола, не з голови придуманим, а було органічніш 
і необхідніш, так як була необхідною потреба Французові почувати себе 
Французом, Німцеві—Німцем. Проти цієї органічної потреби ні доводи Кер
стен, ні думки Затиркевича, ні вимоги уряду не могли нічого вдіяти. ІЦо-до

‘) Справа Л» 81. ч. 18. арк. 1—4.
2) Обидва листи ці надруковано в додатку до нашої статті „Опанас Маркович у 

Кирило-Методіївському братстві11. Збірник „За сто літ“, кн. і, с.с. 34—36 і 41—45.
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цього братчики були лише синами свого часу, людьми 40-х років,— часу, 
що позначився по всіх сторонах, і особливо по слов’янських таким глибоким 
національним рухом *).

1. О п. М а р к о в и ч — В. Б і л о з е р с ь к о м у .
Неоцѣненный и неоцѣнимый Василь Михайловичъ! Весьма естественно,

что подъ вліяніемъ глубокаго впечатлѣнія, какое сдѣлала на меня незабвен
ная снисходительность студента Бѣлозерскаго, прочитавшаго мнѣ статью 
о глубочайшимъ образомъ понятомъ имъ Гоголѣ1),—я былъ такъ оченно 
разсѣянъ съ тобою, В. М., вчера, при прощаніи. Дѣло въ томъ, что я самъ 
незнаю когда я буду дома, и боюсь, до униженія, можетъ быть, боюсь чтобъ 
ты непроходился даромъ. Оцѣни лее мою готовность встрѣтить тебя съ про
тянутою ланитою и широкимъ лицомъ и напиши письменное обязательство 
побрести ко мнѣ въ извѣстный день, къ извѣстному часу2). Василь Михай
ловичъ не меньше студента Бѣлозерскаго и, можетъ быть, болѣе всѣхъ 
сыновъ земли стоитъ того, чтобы бояться быть имъ застигнутымъ въ-расплохъ.

Все написанное (хотя и мною) серьозно, какъ физіогномія Тюлли:;), тер
мометръ на морозѣ, поведеніе Нейкирха4), монархическая власть, подлость 
души Брамбеуса 5), господинъ Фавятъ°), журналъ М. Н. П.7), должность про
фессора н проч. не шуточные вещи.

Понедѣльникъ. |1844 — 1845 рр.] А ф. М ар. [кО в и ч] 8).
2. II. К у л і ш  — В. Б і л о з е р с ь к о м у 9).

Подражая одной прекрасной душѣ, кладу тебѣ въ карманъ оту иконку 
для самаго лучшаго употребленія. Добрый Вася! ты [вполнѣ заслуживаешь 
того, что тебя всѣ такъ любятъ. Не торопись лее для меня въ Кіевъ, оста
вайся у коханыхъ столько, сколько можно.

1845, іюня 11. Кіевъ. И. К . 10).
3. П. К у л і ш  — 0 п. М а р к о в и ч у .

Намѣреніе мое принялось и пустило корни. Сегодня ожидаю Васъ въ 
обѣщанный часъ на пораду. Великій христіянинъ, о которомъ Вы пишете, 
какъ будто предвидѣлъ эту поѣздку: съ мѣсяцъ назадъ прислалъ мнѣ Ново
россійскій календарь, въ которомъ я обрѣлъ теперь всѣ нужныя для нашей 
поѣздки свѣдѣнія.

За хустину дякую11). П. К.
[Серпень—вересень 1845 p.J

4. П. К у л і ш  — М. Г у л а к о в  і.
Милостивый Государь Николай Ивановичъ!
Я давно подумываю о томъ, что еще не писалъ къ Вамъ ни разу, 

и откладываю, пока увижу нѣкоторыя чудеса искуствъ, чтобъ сдѣлать ихъ 
предметомъ своего письма: обстоятельства Петербургской моей жизни Вамъ, 
вѣроятно, извѣстны изъ писемъ къ Василію Михайловичу. Теперь, узнавши, 
что Вы намѣрены переѣхать въ Дерптъ, осмѣливаюсь предупредить Васъ 
просьбою избрать своимъ мѣстоиребываниемъ, вмѣсто Дерпта, Петербургъ12).

*) Нижче друкуємо 35 листів, або написаних братчиками, або до них адресованих. 
Усі ці листи було взято при трусах у осіб так чи инакше причетних до справи про 
Кнрило-Методіївське товариство. Вони увійшли до ріжних частин справи i ll  відділу „соб
ственной его ими. велич. канцелярій" за № 81, під яким в 14 частинах зосереджене було 
вез листування що-до політичного процессу 1847 року. В загальній цілості листів нами 
не передруковуються тут недавно опубліковані вже одинадцять листів до Шевченка (див. 
„Україна" 1925, № 1—2, с. 74—86), п’ять листів до Марковича і один лист Марковича 
до Гулака (За Сто літ. Збірник І. К. 1926, с. 36—45). При кожному листі одмічається, 
з якої саме справи його взято. Листи друкуються з додержанням всіх особливостів пра
вопису. Розкриті лише скорочення, а в деяких випадках ініціяли, при чім усе, що 
вставлено, взято між квадратові дужки.
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Здѣсь Вы можете достигнуть всѣхъ своихъ цѣлей еще лучше, нежели 
въ Дерптѣ, а между тѣмъ можете многое сдѣлать для литературы украинской 6 * * * 10). 
Подумайте объ этомъ, и если нѣтъ какихъ-нибудь особенныхъ препятствій, 
то пріѣзжайте въ сѣверную столицу. Во мнѣ Вы найдете здѣсь самаго пре
даннаго Вамъ человѣка и, соединивши свои силы, мы съ Вами приведемъ 
въ исполненіе многое... Еще разъ говорю: подумайте. Нужно Вамъ сказать, 
что Василь Михайловичъ, можетъ-быть, также сюда переѣдетъ; а въ Дерптѣ 
что Вы найдете ему подобное? не правда ли?

Изъ бумагъ моихъ, остающихся въ Кіевѣl f), предоставляю Вамъ выбрать 
для себя и увезти въ Дерптъ что Вамъ угодно.

Съ глубокимъ уваженіемъ Вашъ покорнѣйшій слуга II. К у л ѣ ш ъ 15).
1845, дек. 8. С. Петерб.

б. II. К у л і ш  — Он. М а р к о в і ї  чев і .
С. Петербургъ. 1846, гене. 17.

Милый мой Афанасій Васильевичъ!
Вы не пишете, получили ли Вы мое письмо въ Переяславѣ. Ваше же 

посланіе оттуда или изъ Пирятина10), града равно любезнаго душѣ моей, 
я получилъ. Все, что только возможно будетъ, я употреблю для освобожденія 
Вашего брата отъ тяжелыхъ его обстоятельствъ, и какъ только дѣло сколько- 
нибудь будетъ подвинуто впередъ, немедленно Васъ увѣдомлю. Вася повергъ 
меня въ невыразимую горесть: съ 7 декабря онъ ко мнѣ ни слова. Если онъ 
несуществуетъ, то это ужасно! но если онъ живъ, если даже боленъ такъ, что 
не можетъ ходить, то ничто не можетъ извинить его молчанія, и онъ этимъ 
сильно уронилъ себя въ моемъ мнѣніи. Я получаю письма черезъ П[летне]ва)17, 
у котораго обыкновенно бываю два раза въ недѣлю на вечерахъ. Иногда я 
и не поѣхалъ бы, но ѣду только для того, чтобъ получить письмо отъ 
Васи. Пріѣзжаю: Есть?—Нѣтъ! и всегда одно нѣтъ! Когда же онъ молчитъ? 
нужно Вамъ знать. Тогда, когда я просилъ его немедленно, по пріѣздѣ до
мой, писать ко мнѣ, когда мнѣ нужны нѣкоторые книги и бумаги, которыхъ 
отъ него ожидаю, и когда къ нему въ деревню посланы подробнѣйшія 
письма на двухъ и трехъ листкахъ! Я не пишу къ нему уже больше недѣли, 
жду какая уже развязка будетъ этой загадкѣ! Вѣрно самая пошлая. Онъ 
заболтался и закружился дома такъ, что я совсѣмъ потерялъ для него свое 
значеніе! Вамъ доставятъ КрасковскіеiS) записочку отъ меня. Не полагаясь 
на вѣрность почты, еще разъ прошу Васъ взять изъ банка немедленно 
600 р. ср. и вручить имъ б е з ъ  в с я к о й  р о с и  и с к  и. Проценты Вы отъ 
меня будете получать какъ нельзя исправнѣе. Пожалуйста жъ не неиспол- 
ните. Я имѣю важныя причины такъ настоятельно просить Васъ объ этомъ. 
Романъ мой конченъ19). Все идетъ хорошо. Спѣшу на лекцію20).

Вашъ П. К у л ѣ ш ъ .
Никитенко21) берется устроить продажу моего романа. Кажется получу 

рублей 1000 ср. Желалъ бы очень, чтобъ обезпечить Красковскаго, который 
все безпокоится о томъ, какъ онъ выстроитъ домъ и, кажется, недовѣряетъ, 
что Вы меня послушаетесь и дадите ему денегъ. Я самъ Вамъ дамъ вексель, 
но отъ него брать не буду, чтобъ онъ былъ совершенно спокоенъ.

Совершаются мною въ тишинѣ дѣла, чреватыя важными слѣдствіями. 
Вы узнаете это современемъ22).

6. II. К у л і ш —■ 0 п. М а р к е в и ч е в і .
С. Петербургъ. 1846, гевв. 25.

Добрый мой Афанасій Васильевичъ!
Благодарю Васъ за письма. Они имѣютъ теперь для меня двойную цѣну,

потому, что отъ Васи нѣтъ ни слова съ 7 декабря! Меня немного успокоили
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слова Ваши: «напишу и о Васѣ». Значитъ, онъ существуетъ еще на свѣтѣ 
и даже, можетъ быть, писалъ къ Вамъ, но почему ко мнѣ не пишетъ, это 
я постигнуть не могу. Чтобы тамъ ни произошло (а я всегда готовъ ожи
дать повторенія и надъ другою сестрою той же пошлой и пакостной исторіи, 
какая произошла съ Надею23), въ какія бы заботы, въ какія бы непріятно
сти ни былъ онъ поверженъ, мнѣ кажется, тѣмъ болѣе онъ долженъ писать 
ко мнѣ. Или это только я такъ сдѣлалъ бы въ отношеніи къ нему, а онъ 
ко мнѣ совсѣмъ иначе расположенъ. Ну, такъ и быть! Вѣрно, мнѣ придется 
наконецъ убѣдиться, что моя душа одарена способностью любить преимуще
ственно передъ всѣми моими ближними. Жаль мнѣ Васи во всякомъ слу
чаѣ. Я представлялъ его себѣ всегда выше маменькина сынка, а теперь 
вижу, что онъ не болѣе, какъ легкодушный ребенокъ! Жаль! грустно! Менѣе 
всего я могъ ожидать такого событія. Моя душа одинока въ мірѣ. Она со 
многими связана самыми нѣжными чувствами дружбы; но бываютъ минуты, 
когда она, мужественная и расширяющаяся за предѣлы обыкновенной живни, 
ищетъ души тоже мужественной и угрюмо стремящейся къ своему великому. 
Вася былъ для меня всегда въ такихъ случаяхъ избраннымъ сосудомъ, 
въ который я полагалъ самыя дорогія и тайныя свои чувства -4). Теперь онъ 
для меня потерянъ, а другого существа ему подобнаго я не имѣю. Вотъ 
почему я придаю такую важность его глупому, хуторскому молчанію и той 
покорности, съ какою онъ поддался мотроновскому духу, никого, кромѣ своихъ 
нетерпящему, эгоистическому въ высшей степени духу. Но довольно объ 
этомъ.

У меня въ университетѣ есть особенный кабинетъ, въ которомъ я иногда 
пишу и читаю. Это—комната ректора25), который мнѣ ее предоставилъ въ 
распоряженіе. О Васѣ писалъ было передъ лекціею въ университетѣ, а теперь 
продолжало дома.

Напрасно Вы думаете, что я «не пойму того удовольствія, какое вашъ 
братъ внушаетъ въ доброй семьѣ» и пр.

Я не люблю собраній шумныхъ, 
Холодныхъ знати вечеровъ,
Пи юношей пировъ безумныхъ, 
Ни сходки буйныхъ игроковъ; 
По я люблю въ семьѣ радушно» 
Провесть веселый вечерокъ,

Куда спесь знатности бездушной 
Не переходитъ чрезъ порогъ. 
Семейный кругъ, семья простая, 
Отецъ и мать, и въ той семьѣ 
Ихъ радость—дочка молодая, 
Вотъ что плѣняетъ сердце мнѣ!

Доказательствомъ этому можетъ служить дружба моя съ Красковскими, 
людьми безъ претензій на высшій тонъ и нр. Кстати о нихъ. Я очень радъ, 
что Вы столь торжественно обѣщаете дать имъ все, ч то  я ни п о т р е б у ю .  
Если моя дружба даетъ мнѣ право отъ Васъ чего-нибудь требовать, то Вы 
меня истинно обяжете, давъ имъ еще рублей 600 ср. Они изъявили было 
сомнѣніе, что меня очень огорчило, и я въ письмѣ къ нимъ приложилъ на 
Ваше имя записку о доставленіи имъ 600 р. ср. Теперь В ы сдѣлайте иначе. 
Если Вася живъ, то немедленно пошлите его къ нимъ. Пусть спроситъ,
желаютъ ли они вдругъ получить всю эту сумму или сперва только часть 
оной, и какую часть они пожелаютъ получить отъ Васъ, такую и доставьте черезъ 
Васю. Если же онъ умеръ (что я со страхомъ иногда думаю), то сами къ 
нимъ отправляйтесь. Пунктъ о процентахъ вамъ извѣстенъ. По доставленіи 
имъ денегъ, прошу меня увѣдомить. Странны мнѣ Ваши извиненія въ родѣ 
слѣдующаго: «Мнѣ совѣстно, что я отрываю Васъ отъ занятій» и пр. Вы 
мнѣ своими письмами доставляете столько удовольствія, и извиняетесь! Ка
жется, я Вамъ не тѣмъ кажусь, что въ самомъ дѣлѣ есть.— Благодарю Васъ 
за пѣсни. Срезневскій2в) пишетъ, что онъ всѣ свои пѣсни, равно какъ и Метлин- 
скій27), предоставляетъ въ мое распоряженіе, разсыпается въ самыхъ пріязнен
ныхъ и иочитательныхъ ко мнѣ выраженіяхъ,—однимъ словомъ такъ какъ 
будто мой благодѣтельный духъ поселился въ его душѣ и управляетъ ею
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для моей радости. Слава Богу! все идетъ удивительно хорошо! Что я ни 
задумаю, все исполняется во благихъ, а многое творится такое, о чемъ не 
успѣлъ я еще и подумать. Со временемъ узнаете28).

7. JVI. Г у л а к  — В. Г а н ц і 29).
Милостивый Государь!

На сихъ дняхъ я имѣлъ счастіе получить письмо ваше отъ 26 Дек. 7 Ян
варя посредствомъ Г-на профессора Селина30). Спѣшу васъ увѣдомить, 
что деньги на путевыя издержки, Г-на Краля31) высланы еще въ прошломъ 
году: разнесшійся слухъ о внезапной кончинѣ вашей заставилъ папеньку32) 
обратиться къ Бродскимъ Банкирамъ Гад. . .  пу и Віоланду съ просьбою 
передать деньги Г-ну Кралю черезъ Прагскаго Банкира Лешшеля. Письмо 
ваше разсѣяло это печальное для всѣхъ кто васъ знаетъ извѣстіе; а На
чала священнаго языка Словянъ и изданіе Сазаво-Еммаузскаго Евангелія33), 
вновь свидѣтельствуетъ о неутомимыхъ, ревностныхъ трудахъ вашихъ на 
избранномъ вами поприщѣ. О, я увѣренъ, что много еще прекрасныхъ, 
животворныхъ мыслей выльется изъ подъ вашего пера; много еще славныхъ 
памятниковъ древней словянской образованности сдѣлается черезъ васъ об
щимъ достояніемъ*). Въ 4110.1¾ другихъ и я съ особеннымъ нетерпѣніемъ 
ожидаю появленія приготовляемаго вами изданія древнихъ памятников'ь 
Чешскаго Права. Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ трудъ вашъ, эти памятники 
прольютъ новый свѣтъ на древній юридическій бытъ всего словянскаго 
міра. Посвятивъ себя изученію отечественныхъ законовъ, я пе могъ не 
убѣдиться въ томъ, что только основательное изученіе законовъ и быта 
всѣхъ вѣтвей огромнаго славянскаго племени доведутъ меня до желаемыхъ 
результатовъ. Особенно важнымъ показалось мнѣ изученіе Чешскаго Права. 
Не говорю о ежечастныхъ сближеніяхъ встрѣчающихся въ Русской Правдѣ 
и въ законахъ Владислава, ни одинъ словянскій народъ не развилъ съ та
кою самостоятельностію или лучше сказать съ такою послѣдовательностію и 
многосторонностію коренныхъ общесловянскихъ началъ о правѣ.-—Преиму
щественное вниманіе обращалъ я до сихъ поръ на правомѣрныя отношенія 
низшихъ сословій, какъ въ Россіи такъ и у прочихъ Словянъ, именно, на 
рабові), невольниковъ, холоповъ, крестьянъ, подданныхъ и пр., — какъ на 
предметъ, по важности и современности своей, предпочтительно предъ дру
гими, заслуживающій внимательнаго изученія34). Чѣмъ далѣе подвигаюсь, 
тѣмъ ощутительнѣе для меня кажется недостатокъ въ источникахъ, въ 
особенности западно-словянскихъ: относительно Чехіи я пользовался только 
сочиненіями Добнераз5), Маціевскаго30), законами Владислава и собраніемъ 
Г-на Гоппе. -  Обращаюсь къ вамъ Милостивый Государь въ надеждѣ, что 
вы меня почтите указаніемъ источниковъ, на которые я долженъ обратить 
особенное вниманіе.

Прошу покорнѣйше принять увѣренія въ чувствахъ искренней предан
ности и глубокаго уваженія, съ которыми честь имѣю быть Милостивый 
Государь! Вашимъ покорнѣйшимъ слугой Н и к о л а й  Г у л а к ъ 37).

8 марта 1846 нов. ст.
[24 лютого 1846 р. ст. ст.].

8. И. К у л і ш  — М. Гу л а к о в і 38).
Милостивый Государь Николай Ивановичъ!

Еще разъ рѣшаюсь убѣждать Васъ переѣхать вмѣсто Дерпта въ Петер
бургъ. Вы это должны бы сдѣлать даже для пользы своей родины, ибо не

*) П і с л я  ц ь о г о  з а к р е с л е н о :  „прежде нежели угодно будетъ Провидѣнію 
положить конецъ вашей дѣятельности“.
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добро Вамъ быти єдину посреди Нѣмецъ. Въ Петербургѣ такъ умѣютъ цѣ
нить всякое достоинство, что Вы вездѣ найдете себѣ свободную дорогу; и то, 
что Вы можете сдѣлать здѣсь, никогда не будетъ сдѣлано въ Дерптѣ. Здѣсь 
между Москвою и Петербургомъ рѣшаются два великіе современные во
проса3"), а Дерптъ—сбоку припека. Когда пріѣдете сюда, то сейчасъ увидите, 
какъ важно и для Украины, и для насъ, друзей Вашихъ, и для Васъ самихъ 
пребываніе Ваше въ Петербургѣ. Нѣмцы холодны къ тому, отъ чего у насъ 
Русскихъ головы трещатъ и сердца разрываются; и зачѣмъ же ѣхать въ 
страну отвлеченныхъ знаній вмѣсто того, чтобъ спѣшить принять участіе 
въ водоворотѣ современной русской жизни? Многое, многое Вы здѣсь узна
ете, о чемъ писать не подобаетъ!

Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть Вашимъ
покорн[ымъ] слугою П. К у л ѣ ш ъ 40).

1846, Марта 4. С. Петербургъ].

9. П. К у л і ш  — On. М а р к о в и ч  у.
С. П е т е р б у р г ъ .  1846, м а р т а  14.

Добрый мой Афанасій Васильевичъ, драгоцѣнное чадо моей дружбы. 
Очень радъ, что Вы наконецъ въ Кіевѣ. Теперь только объявлю Вамъ, что 
я испугался, узнавъ о Вашей болѣзни. Вы смотрите героемъ, а между тѣмъ 
расположены къ недугамъ; это меня очень безпокоило и, если правду ска
зать, живое мое воображеніе не поскупилось угостить меня картиною въ 
родѣ—кого бы то сказать? Ну, кого бы то ни было—недоговоренныя фразы 
въ вашемъ же вѣдь вкусѣ. Я говорю впрочемъ о прошедшемъ, а теперь 
Вы, можетъ-быть, совершенно преобразились, тѣмъ болѣе, что совершили не 
одинъ юридическій подвигъ, причемъ нельзя быть небрежнымъ въ выраже
ніяхъ. И такъ благодарю Бога! вы въ Кіевѣ.

Касательно моихъ друзей Красковскихъ Вы совершенно удовлетворили 
меня, тѣмъ болѣе что получить всѣ деньги вдругъ для нихъ тягостно: не 
пользуясь еще всѣми деньгами, они должны бы были платить проценты съ 
1-го марта, или по Вашему съ 29 февраля, котораго не существуетъ. Сія 
бо есть дата вашаго письма. Нѣкоторыя выраженія вашего письма меня 
удивляютъ, напр. з а т к н у т ь  с к в а ж и н у  в ъ  с е р д ц ѣ  м о ж е т ъ  б ы т ь  
д л я  м е н я  не с т о л ь  п о л н о м ъ  у же  л юб о в ь ю.  Чтобъ написать это, 
нужно предположить во мнѣ недовѣрчивость, ибо только при этомъ условіи 
я сердился бы на Васъ за не выполненіе моей просьбы касательно Крас
ковскихъ. Я же напротивъ такъ Васъ знаю и такъ въ Васъ вѣрую, что 
если бы Вы написали, что не можете дать мнѣ ни рубля, то и тогда я 
остался бъ къ Вамъ одинаковъ: мое сожалѣніе о горѣ моихъ друзей ни мало 
Вамъ не повредило бы.

О себѣ скажу Вамъ, что я обрѣтаюсь хорошо. Дѣла мои идутъ, какъ 
слѣдуетъ. Мало только у меня времени для задушевныхъ своихъ занятій. 
Теперь читаю только что вышедшую лѣтопись Нестора41). Она мнѣ тѣмъ 
интереснѣе, что я, какъ Вамъ можетъ-быть извѣстно отъ Васи, слушаю до
машнія лекціи ея издателя, Академика Бередникова, глубоко постигнувшаго 
тайну лѣтописныхъ хартій. Для него читать грамоту X III вѣка едва ли не 
такъ же легко, какъ для Васъ это письмо, для него все сокровенное въ 
ветхихъ словоизвитіяхъ отверсто, яко день очесамъ нашимъ.

Купилъ я себѣ Айвенго42). Переводъ, кажется, хорошъ, но слогъ не 
изященъ. Правда, теперь его у насъ почти и нѣтъ въ Литературѣ. Пушкинъ 
и Жуковскій величайшіе художники языка и слога. Мы по надлежащему 
должны бы знать ихъ наизусть, если хотимъ стоять у нихъ на плечахъ. 
А то вѣдь мы по большей части тащимся уцѣпившись за ихъ полы. И то 
еще хорошо: нерѣдко мы блуждаемъ Богъ знаетъ по какимъ дорожкамъ и
За сто літ—4.
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воображаемъ, что удивительно какъ далеко ушли впередъ; а въ самомъ-то 
дѣлѣ мы далеко отъ нихъ отстали въ развитіи вкуса и идеи изящнаго.

Занялся я переплетомъ своихъ книгъ украинскихъ. Отдалъ по книжкѣ 
двумъ переплетчикамъ: кто лучше сдѣлаетъ, тому и всѣ отдамъ. Украина 
и украинскій языкъ сдѣлались теперь моею истинною святынею. Если кто- 
нибудь изъ нашихъ земляковъ здѣсь не отучился говорить и э, то это уже 
нмѣст'ь для меня пріятность. Що жъ бы колибъ хто заспѣвавъ такъ, якъ 
та пани, що живе межъ св. Софіею и Варварою! Може бъ здурѣвъ одъ 
радости! А тежъ було колись зо мною, що якъ заспѣвавъ Чуйкевичъ 4:і) Г о- 
м б н ъ - г о м б н ъ ,  сидючи въ карцерѣ, а була тодѣ непогодь, на душѣ було 
якось смутно, такъ бы, здается або плакавъ, або що; отъ якъ заспѣвавъ 
вонъ сю пѣсню, то таки справди, я думавъ, що я вже зпантеличивсь. Отто-то 
бувъ правдивый якъ-то кажуть extase!

Добре робите що заводите биржу. Се Вамъ Господь на розумъ таку 
думку пославъ. Якъ усе справите, що слідь, то й мене не забудьте оповѣ
стить, щобт. и я знавъ; якъ Вамъ ведется.

Вашъ П. Ку л ѣ т ъ 44).

10. В. Г а н к а  — М. Гу  л а к о в і .
Милостивый Государь Николай Ивановичъ!

Препровождая къ Вамъ по порученію Вашего Батюшки учителя музыки 
Г. Краля прошу его далѣе препроводить а отъ меня принять прилагаемую 
при семъ книгу чешскую древняго права. Въ такихъ томахъ намѣревалъ 
я издать и другіе памятники нашого права, но Г-ну Палацкому 45) запер
шему передъ мною nervum rerum gerendarum захотѣлось ихъ изда
вать въ своемъ на иждивеніе чешскихъ дворянъ выходящемъ Архивѣ. Не
чего было дѣлать: и чтобъ неначинать ему снова работы, то я отдалъ ему 
приготовленныя къ печати тетради. Архивъ этотъ Вы можете видѣть у 
Николая Дмитріевича Иванишева и Г-на барона Шодуара40), которымъ по
корнѣйше прошу засвидѣтельствовать мое почтеніе. Разсужденіе Кунща изъ 
Требовель написанное въ XIV вѣкѣ, въ которомъ защищаются правомѣр
ныя отношенія нашихъ поселянъ противъ утѣснительныхъ нововведеній 
нѣмецкихъ, на которыя настоялъ пражскій каноникъ Ранконъ де Эрицино. 
Шесть лѣтъ тому назадъ я послалъ копію сего разсужденія съ подлинной 
Вѣнской библіотеки къ Г-ну Мацѣёвскому въ Варшавѣ и она на несчастіе 
пропала въ дорогѣ. У насъ еще много такихъ древностей по Архивамъ, 
по времени и иждивенія нѣтъ ихъ издать въ свѣтъ.

Прошу сохранить меня въ памяти и имѣю честь быть
съ совершеннымъ почтеніемъ. Преданнѣйшій Вамъ 

Прага 19/31 Марта 1846. В я ч е с л а в ъ  Г а н к а 47).

.11. I. П о с я  д а  — М. Г у л а к о в і .
Николай Ивановичъ!

Довольно странный случай, происходившій со мною вчера около 12 часовъ 
утра, заставилъ меня нѣсколько призадуматься. Я намѣренъ сообщить все 
это Вамъ, я какъ къ несчастію моему Васъ вчера вечеромъ не было дома— 
когда я приходилъ къ Вамъ, то я вздумалъ разсказать его письменно.

2 дня назадъ тому, я приводилъ къ Вамъ Андрусскаго4S), о которомъ, 
думаю, Вы сколько нибудь знаете. И какъ онъ въ продолженіи нашего къ 
Вамъ пути расказывалъ о своихъ глазахъ, т. е. что онъ и въ самомъ мало
лѣтствѣ былъ такой же близорукъ, какъ и теперь и что Караваевъ49) гово
рилъ ему, что онъ рано или поздно ослѣпнетъ, что онъ уволнится изъ 
Университета, поѣдетъ (передаю Вамъ слова Андру сскаго) къ Заднѣпров-
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спимъ старцамъ и т. п. и все это онъ говорилъ весело, спокойно иронически, 
то посему я въ разговорѣ за него же повторилъ нѣсколько изъ его словъ, 
и слова мои началъ уже самъ Андрусскій разбивать болѣе и болѣе и безъ 
всякого отчаянія. При томъ я повторилъ слова АндрДусскаго] зная довольно 
хорошо характеръ его; онъ самъ видѣлъ съ какою цѣлію сказалъ я ихъ. 
Правда, не знай я Андрусскаго, то слова мои могли бы казаться, пожалуй, 
грубыми, глупыми, но какъ самъ же АндрДусскій] продолжалъ начатое мною, 
самъ высказалъ лучше все это—то я могу подобное сказать о нѣкоторыхъ 
друг.[ихъ.] Свидѣтельствуюсь самымъ Андрусскимъ, что слова мои ни сколько 
не огорчили да огорчить не могли его, хотя они жестоко встревожили Пиль- 
чикова50) и Навродскаго51), что жъ дѣлать? Если бы самъ Андрусскій зналъ 
это, то отъ души посмѣялся бы надъ тѣми впечатлѣніями, какія ощущали 
ДмитрДій] Павловичъ и Алек.[сандръ] Александр] овичъ.] Представьте жъ себѣ 
мое положеніе: прихожу я вчера къ Марковичу съ 2-мя студентами и едва пе
реступилъ порогъ и успѣлъ сказать одно слово—слышу: «ты глупъ, ты не 
знаешь людей, въ доказ.[ательство] приводятъ слова Пильчикова, ты всѣ по
ступки, коихъ впрочемъ никто и не знаетъ, (ибо ничего еще и не дѣлалъ] 
окрасилъ глупостію»—это Александръ] Александровичъ.] Теперь Маркевичъ: 
«ошибки исправить въ тебѣ труднѣе всего—что ты никого не слушаешь... 
я не могу продолжать, а только скажу, что мысль была такая самая, какъ 
у Навродскаго. Мнѣ нѣсколько стало больно, хотя въ то же время не могъ 
отъ души не посмѣяться—сталъ распрашивать ихъ—куда—бездна подобныхъ 
эпитетовъ, подтверждаемыхъ Маркевичемъ, посыпались изъ золотыхъ устъ 
Навродскаго? Ужъ думаю себѣ попалъ я межъ двухъ огней. Это было ска
зано въ слѣдствіе моихъ словъ объ Андрусскомъ. Другое обстоятельство 
насчетъ Тулуба 52). Начали доказывать, что я былт, виновникомъ бѣглости 
мыслей въ головѣ Тулуба, что я будто бы отравилъ въ немъ всѣ прекрас
ныя свойства на это я могъ бы много сказать, но боюсь не за себя, а за 
другихъ, я въ семъ случаѣ сошлюсь на Васъ, скажите ради Бога часто ли 
я расказывалъ Вамъ о 'Гулубѣ? Былъ ли у насъ, когда либо особенный 
разговоръ о немъ, гдѣ бы можно видѣть было мнимую ненависть мою про
тивъ Тулуба? Я о немъ говорилъ тамъ, гдѣ нужно было, гдѣ не только я, 
но и можетъ быть лучше за меня, сказалъ бы—это кажется было за стихи, 
но что я говорилъ правду, то сему никто не будетъ противорѣчить --разу
мѣется никто изъ тѣхъ, кто былъ свидѣтелемъ сего и что я всегда о Тулубѣ 
говорилъ далеко менѣе—сему свидѣтель моя совѣсть и совѣсть другихъ 
знающихъ дѣло. И если я виноватъ противъ Тулуба, то это потому, что не 
говорилъ тамъ, гдѣ слѣдовало говорить а все это скрывалъ отъ друг.[ихъ]— 
надѣясь на перемѣну Тулуба. Предѣлы и время не позволяютъ мнѣ сказать 
Вамъ все то, что было вчера со мною и для меня показалось довольно стран
нымъ то, что я видѣлъ въ словахъ ихъ мысль общую уже—отразившуюся 
кажется у всѣхъ Васъ. Для избѣжанія подобныхъ сценъ, я удаляюсь на 
время отъ вашего вполнѣ христіанскаго общества, ибо одно христіанство 
требуетъ такой любви къ ближнимъ, какая водворилась въ сердцахъ вашихъ, 
но духъ мой никогда не удалится отъ него, ибо въ самой глубинѣ души 
моей положена мысль никому еще невѣдомая—вотъ почему, прежде, чѣмъ 
увидДѣлъ] я Костомарова—душа моя принадлежала уже обществу, коего никто 
изъ Васъ не знаетъ. Положеніе мое, какъ видите сами, нѣсколько смѣшное— 
но дѣлать нечего. Желаю Вамъ провести спокойно и въ добромъ здравіи 
праздники—надѣюсь, что Вы поклонитесь родини и одъ мене, вона мене 
знає. Обнимаю Васъ. Студ. Ив. П о с я д е н к о .  А фан.  Н.

Книги я хотѣлъ было прислать Вамъ, но какъ теперь нѣкогда, то я самъ 
отнесу ихъ Костомарову53).

[Кінець березня—поч. квітня 1846].
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12. В. Б і л о з е р с ь к и й —М. Г у л а к о в і .
Любезнѣйшій и добрѣйшій Николай Ивановичъ!

Ваши извѣстія чрезвычайно меня порадовали, но вмѣстѣ заставили и 
весьма, весьма сожалѣть, что я не имѣлъ счастія быть при нашемъ общемъ тор
жествѣ. Вчера былъ у меня Иванъ Як. Щ оеяда] и сказалъ, что НЦевченко | 
написалъ новую поэму—Іоаннъ Гуссъ64). Я по неволѣ пріятно позадумался 
надъ тѣмъ, какого геніальнаго человѣка мы имѣемъ въ Тарасѣ Гр.[игорье- 
вичѣ]; ибо только геній посредствомъ одного глубокаго чувства, способенъ 
угадывать и потребности народа и даже цѣлаго вѣка,—къ чему не приве
дутъ никакая наука, ни знанія, безъ огня поэтическаго и вмѣстѣ религіоз
наго. Какъ бы я желалъ, чтобы переводъ Псалмовъ, заключалъ въ себѣ 
и свидѣтельство истинно-благого настроенія души нашего Кобзаря! Тогда 
бы новый неизсякаемый ключъ жизни освѣжилъ нашу словесность и утвер
дилъ бы ее на вѣрныхъ основаніяхъ.

Благодарю Васъ, милый нашъ Николай Ив.| ановичъ], за эти чрезвычайно 
отрадныя вѣсти: мнѣ не совѣстно было ихъ выслушивать, потому-что съ 
первою возможностію я началъ выполнять свое обѣщаніе. Благое дѣло со
ставляетъ для меня особенную отраду.

Завтра мнѣ не слѣдуетъ быть потому-что 2-го мая экзаменъ назначенъ 
для 2-го курса, а я буду держать вмѣстѣ съ 4-мъ что настанетъ 3-го мая. 
Тогда вы увидите меня, но не совсѣмъ свѣжаго, хотя довольно здороваго.

Поклонитесь отъ меня всѣмъ близкимъ, да й Пану Тарасу, коли прий- 
дется. Мене зъ нимъ познакомивъ Кулѣшъ иозаторбшнйхъ контрактовъ.

Сердечно Вамъ преданный Василій Бѣл.[ озерскій]55).
1 Мая 1816 р.

13. П. К у л і ш  — М. К о с т о м а р о в у .
С. Петорб. 1816, мая 2.

Странно, что Вы записку о посылкѣ Вамъ (изъ Петербурга? изъ Ровно 
я не посылалъ) Вашихъ пѣсенъ не получаете отъ Чуйкевпча56). Пѣсни Ваши 
въ два пріема отправлены Вамъ изъ Петербурга, именно -  февр. 2 и марта 7, 
въ последний разъ Вамъ посланы и выписки изъ Лѣт.[описи] Величка57) 
и первая глава Вашего Хмельницкаго58). Если онѣ пропали, то разумѣется 
жаль, но онѣ мною переписаны. Я Вамъ писалъ, что Срезневскій также 
прислалъ мнѣ свои женскія пѣсни, а отъ Метлннскаго не получено.

Ивась Коновченко5ІІ) вообще трошки зсунувсь изъ глузду. Препросто
душно мнѣ пишетъ, чго деньги «оддавъ неимущему». Эго все равно, еслибъ 
я укралъ у кого денегъ, чтобъ помочь бѣдняку. Растолкуйте ему, что благо
дѣянія не должны превышать средствъ и что въ иной юной республикѣ его 
бы за этотъ поступокъ предали смерти или изгнали остракизмомъ.

Второй томъ украинской Черной Рады оконченъ, но я не посылаю для 
переписки потому, что не знаю, угодно ли будетъ моимъ великодушнымъ 
друзьямъ переписать первую или нѣтъ. Пришлю, получивъ извѣстіе, что 
первая уже у цензора80).

Въ Малороссію въ этомъ году не ѣду. Мои домашнія дѣла приняли са
мый дурной оборотъ, разумѣется, не здѣсь, а въ Украинѣ, такъ что и ѣхать 
нѣтъ позыву. А денегъ я столько не .имѣю, чтобъ совершить путешествіе 
вдоль и поперекъ еп vrai poete. И такъ остаюсь и работаю.

Что Вы дѣлаете?—Каково идутъ Ваши дѣла?
П. К у л ѣ ш ъ  рукою власного.

Увѣдомите меня ради Бога о ІПевченкѣ. Неужели онъ въ самомъ дѣлѣ 
навѣки умочивъ морду?61) Это ужасно!

[На четвертій сторінці листа]:
Напишите мнѣ свой адресъ. Въ гимназіи62) можетъ пропасть.
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Чтоже Повѣсть объ Укр. Народѣ63)?
Зачѣмъ Вы говорите, что Вы не украинецъ? что только изъ гуманиче- 

ской идеи вертитесь между нами? Мы даемъ Вамъ нрава гражданства, при 
томъ же маменька Ваша украинка64). Я не могу Васъ такъ любить какъ 
люблю, когда считаю Украинцемъ. Можно ли такъ отвергать столь драго
цѣнное для насъ имя?03).

]4. П. К у л і ш  — Он. М а р к о в и ч у .
Мая 28. 1846.

Добрый мой Аф. Вас.!
Я теперь ничего Вамъ не пишу о себѣ. Узнайте отъ Бѣлозерскаго. 

Я отвѣчалъ на каждое ваше письмо и вкладывалъ въ письма Бѣлозерскаго, 
а къ вамъ не адресовалъ, потому что не надѣялся, чтобъ вы получили. 
Денегъ не посылаю, потому что теперь миѣ нужно всѣ счеты въ Петербургѣ 
окончить, а въ Кіевѣ посчитаемся. Предложите Щиколаю] И.[ванови]чу 
обождать меня въ Кіевѣ. Намъ нужно поговорить о дѣлахъ только ему да 
мнѣ пзвѣстных'ь; также и къ прочимъ я имѣю надобность. Желалъ бы я, 
чтобъ передъ отъѣздомъ моимъ заграницу вы были всѣ вмѣстѣ, чтобъ по
говорить и проститься хорошенько. Спросите у Н. И., неужели онъ не полу
чилъ посланной на его имя 1-й части Черной Рады, написанной по Украински? 
Что она дѣйствительно отправлена, въ томъ удостовѣряетъ меня расписка 
изъ почтовой конторы. Именно записана подъ Ж 70, апрѣль 11, 1846. Пусть 
справится въ конторѣ, то есть пусть подастъ объявленіе. Если она пропала, 
то я третьей части и переводить не стану. Да отъ чего онъ ко мнѣ не 
пишетъ? Вообще меня приводятъ въ недоумѣніе жалобы ваши, что я къ 
Вамъ рѣдко пишу, тогда какъ никогда не проходило, можетъ быть недѣли, 
чтобъ я не написалъ о себѣ или кч» Бѣлоз.[ерскому] или къ Красковскому66) 
или къ Н. И. или къ вамъ. У меня всѣ письма записаны въ особой книжкѣ, 
и къ одному Бѣлозерскому послано ихъ съ 4-го генв. до 13 апрѣля — 15, 
тогда какъ онъ со времени моего выѣзда изъ Кіева до 13 апрѣля прислалъ 
мнѣ только ІО67).

15. II. К у л і ш  — М. К о с т о м а р о в у .
С. Петербургъ. Новая Деревня68) 1846, іюня, 27.

Молодые люди, вдаваясь въ изученіе Малороссіи, нисколько не лишаютъ 
себя этимъ возможности усвоить себѣ образованность Европейскую. Зачѣмъ 
брать крайности? Можно любить свой буколическій хуторъ и восхищаться 
блескомъ столицы еще больше, нежели человѣкъ, никогда въ хуторѣ нежп- 
вавшій. Можно знать наизусть всѣ наши пѣсни, преданія и лѣтописи и 
усвоить себѣ образованность Европейскую въ высшей степени. Я не понимаю, 
какъ Вы однимъ рѣшительно исключаете другое! Но если на нашемъ языкѣ 
невозможно писать того, до чего не дожилъ нашъ народъ, то неужели слѣ
дуетъ изъ этого, что не нужно писать на немъ и того, до чего онъ дожилч»? 
Вы восхищаетесь огромными деревьями и оставляете безч> призрѣнія само
родные ростки, изъ которыхъ будутъ въ послѣдствіи такія же. Удивительно! 
Ваше мнѣніе, что для изученія своего языка, нужно удаляться отъ образо
ваннаго общества, совершенно ошибочно. Для этого стоитъ только заглянуть 
вамъ въ тѣ дома, изъ которыхъ выходятъ образованные люди, живущіе въ 
просвѣщенномъ обществѣ, наир. Бѣлозерскій, и посмотрѣть, какъ воспиты
ваются тамъ дѣти, и какъ они изучаютъ родной языкч». II я теперь живу 
не всегда посреди невѣждъ (хотя по большей части эти просвѣщенные 
меньше имѣютъ знаній и ума, нежели Украинскіе поселяне), однакожъ знаю 
украинскій языкъ. Вы говорите, что можно писать на этомъ языкѣ только 
мужицкія повѣсти. Но у васъ передъ глазами Шевченко, который выражаетъ
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на этомъ языкѣ и псалмъ Давида, и чувства, достойныя устъ самаго выс
шаго общества:

Ободрана, сиротою, но надъ Днѣпромъ плаче;
Тяжко—важко сиротинѣ, а н ftх т о  не б а ч и т ь .

Зачѣмъ вы говорите, что у насъ Украиномановъ и д е а л ы  в ъ  г о л о в ѣ  
м у ж и к и  св и н а р и, чу м а к й и т. п. р а б ы? Я въ этихъ словахъ не 
узнаю васъ. Это брань и больше ничего. Украинецъ сочувствуетъ и Ахил
лесу и Александру Македонскому и крестовымъ походамъ и Генрихамъ, 
Людовикамъ и прочая, но следуетъ ли изъ этого, чтобъ онъ, оставивъ свое, 
писалъ о нихъ? Пусть пишутъ о нихъ Греки и Нѣмцы; намъ довольно 
знать это,—и мы знаемъ. Но оставить своихъ полуобразованныхъ Гекторовъ 
и Ахилловъ потому только, что мы не имѣемъ Перикловъ, Сократовъ, Напо
леоновъ—верхъ безразсудства. И вы ли Н. И., вы ли можете говорить эти 
ужасныя слова: «я не обвиняю тѣхъ, которые холодны къ своему родному. 
Человѣкъ стремится къ лучшему, а чужое лучше!» Нѣтъ, у васъ засохла 
живая струна, безъ которой никогда не будетъ гармоніи въ вашихъ ученыхъ 
и поэтическихъ дѣйствіяхъ. Я обвиняю строго! и учить не быть холоднымъ 
къ своему значитъ тоже, что сказать мертвому: воскресни! Если увянутъ 
подобнымъ образомъ всѣ нынѣ дѣйствующіе на литературномъ поприщѣ 
Малороссіяне, то и тогда я спокоенъ о нихъ не жалѣю. Явятся новые изъ 
народа, явятся сердца свѣжія, которымъ сама природа безъ науки внушитъ 
любовь къ своему родному, н они примутся работать и приносить жертвы 
съ такимъ жаромъ какого, можетъ быть, еще и не видано! Если чужое лучше 
(въ чемъ я не согласенъ), то слѣдуетъ ли изъ этого, что наше ничего не 
стоитъ, не стоитъ усилій цѣлой жизни такихъ ничтожныхъ существъ, какъ 
одинъ человѣкъ самъ по себѣ? Чужое лучше потому, почему обремененная 
вкусными плодами яблоня лучше слабаго и недоставляющаго ни прохлады, 
ни красоты, ни плодовъ дубчика. Слѣдуетъ ди изъ этого, что мы должны 
прилагать свои усилія къ усиліямъ иноземцевъ, болѣе насъ способныхъ для 
своего ноля сдѣлать, и оставить наше вовсе недоступное для иностранцевъ 
и ожидающее только нашихъ трудовъ? Повторяю, довольно намъ изучить 
иностранное, руководствоваться опытами вѣковъ, но дѣйствовать у себя 
дома.—Христіянство же никакъ не должно охлаждать наше стремленіе къ 
развитію своихъ племенныхъ началъ, ибо не безъ причины брошено въ 
землю зерно и пустило уже глубоко корень. Потеря иашаго языка и обычаевъ 
есть худшее, что можетъ случиться; а вы говорите, что лишь бы мы были 
отличными христіанами, это еще не несчастье. Не забудьте, что нашъ Укра
инецъ (простой) только до тѣхъ поръ и христіанинъ, пока всѣ его обычаи 
и вѣрованія при немъ. Вы говорите о насъ, людяхъ высшаго полета, а для 
массы такое превращеніе невозможно. Ей нужны дѣды, батьки, обычаи, 
чтобъ быть твердыми въ добродѣтеляхъ. Вотъ П. Великій онѣмечилъ часть 
Русскихъ. И чтожъ? только тѣ и близки къ идеѣ христіанства, которыхъ 
не коснулось его преобразованіе. А вы равнодушно говорите, что потеря 
нашего языка и обычаевъ не будетъ для насъ несчастьемъ!

Чго же касается до р а з в и т і я ,  а не  с т о я н і я ,  то оно совершается 
сперва въ дѣйствователяхъ, а потомъ (особенно при лучшихъ внѣшнихъ 
обстоятельствахъ) перейдетъ къ народу. Наши писатели своими учеными 
и поэтическими трудами многихъ заставили подумать, какъ бы спасти то, 
что еще уцѣлѣло. И литература Малороссійская, какова она есть до сихъ 
норъ, должна продолжаться своимъ порядкомъ для просвѣщенныхъ невѣждъ, 
а для неграмотныхъ невѣждъ нужно писать учебники, наставительныя— 
практическія книги и по возможности заводить школы; но дѣлать возгласы 
объ этомъ крайне безразсудно. Надобно дѣлать такъ, что будто-бы это про-
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изошло случайно: помѣщикъ увидѣли, въ книжной лавкѣ книжку и купилъ 
для своей сельской школы, а туда для науки могутъ отдавать своихъ дѣтей 
и козаки. Обо всемъ этомъ мы поговоримъ въ Кіевѣ. А теперь напишите 
мнѣ, неужели Вы, забывъ свое обѣщаніе, оставили с у щ е с т в е н н о  необ
ходимое средство для успѣховъ литературы? Напишите мнѣ объ этомъ 
немедленно, и что слѣдуетъ пришлите не черезъ кого-либо другого (ибо я 
ни отъ кого еще ни копѣйки не получилъ) а сами, дабы я, передъ выѣз
домъ изъ Петербурга это дѣло покончилъ безъ всякихъ недочетовъ,w). 
Альманаха на эти деньги я печатать не буду. Вы пришлите по 1-е октября. 
Тоже скажите п Н.[иколаю] И.[вановичу]70).

Бодянскій71) уже печатаетъ въ Чтеніяхъ Московскаго Общества Л ѣ 
т о п и с ь  С а м о в и д ц а 72). По полученіи этого письма прошу съ первою 
почтою выслать на его имя остатокъ этой лѣтописи съ 1668 года. Пожа
луйста жъ не сдѣлайте ему остановки. Будьте точны хоть разъ въ жизни. 
Клянусь, я прихожу въ отчаяніе отъ безладицы всѣхъ васъ въ исполненіи 
вашихъ обѣщаній и моихъ просьбъ. Три маленькіе гимназиста аккуратнѣе 
исполнили бы свои обязанности въ отношеніи къ отсутствующему другу, 
нежели всѣ вы. Я не знаю, что мнѣ съ вами дѣлать! Видно, мнѣ придется 
отъ каменя сотворити себѣ други.

[Приписка з боку останньої сторінки:| Адресовать теперь на имя Плетнева.
Ну, какъ таки вамъ не сообщить мнѣ своего адреса?7:1).

16. В. Б і л о н  О р с ь к и й  — On. М а р к о в и ч у . *
Року Божого 1846, Серпня 30-го дня. П олтава74).

Коханий и сердешный мой друже, Оианасе—щирый!
Тблько что прибрався писати до тебе, и одвѣтъ подати на ваши дорогій 

листы, якъ панъ Риккеръ изновъ порадовавъ мене твоимъ новымъ письмомъ. 
Дякую Вамъ, милый братчики, сердешне дякую, що на мене не забули. Часто я 
споминаю васъ; инколи и въ молитвѣ;—инколи—яко человѣкъ ходяй во 
грѣсѣхъ,—хоть радъ бы душею молиться объ васъ и за вас'ь що годины. 
Тоска менѣ за вами! Зъ молодымъ, жбночимъ сердцемъ, я, якъ верба, скоро 
привыкаю до нового мѣсця; шукаючи добра и людськости, нахожу и добро 
и людськость—и якъ межъ людьми й не найти и того и другого?.. А якъ 
эдумаю про васъ, да про ваши беседы живый! то Боже! паче про счастье 
ненастижиме спомьянешъ... Даромъ, що мене тутъ жалують (да чи жалѣють?); 
даромъ, що мене и чують якъ гукнешъ до якой души,—да чи слухають?

Правду кажучи, намъ не можна ни на що жалѣться; слава Богу, усе 
усе лучче, нёжъ мы сітодѣвались. Що найдрожайше для мене, такъ я, або 
по правдѣ, Господь, склонивъ до мене любовъ моихъ учениковъ. Вы знаете, 
що я люблю дѣтей; а теперь, слава Богу, маю такихъ, що мене розумѣють; 
чують вони, якъ порывается до ихъ мое серце. Я читаю имъ лекціи и про
мовляю до ихъ, якъ до мужей—и мое слово не падає даромъ. На томъ 
залежить мой зусилья, щобъ розвить ихъ удальности и дорогою добра75) до
вести до самопознанья. Того жъ держится и Дмитрій Щильчиков].

Не багато маю вольного часу, щобъ часто удѣлять ёго для твоихъ ко- 
ханпыхъ73). Бувъ у ихъ трёчи. И вже якъ засяду, то наче у своихъ близь- 
кйхъ. Я ихъ барзо поважаю; бо люде сердешній. Всѣ, слава Богу, живы й 
здоровы; тблько засмутила ихч> смерть матери Пинкорнелбвъ 7"). Вона днёвъ 
6 якъ ^кончалась; и хочь не познавъ ёё, а чуючи про ёя добрость, одъ 
сердя жалѣю, особливо якъ повидавъ ёя труну и ёя безрукого и набожного 
сына, и слёзы ёя сиротъ. У Оливъ мы часто тебе сноминаемъ; вони тебе 
вельми люблять за доброе серце. Пани Мар.[кович]6) инколи буває не зовсѣмъ 
здорова,—натуральна рѣчь. Цимм.|ерман]70) часто до ихъ навѣдуется; и вонъ
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и его люблять. Я позавчора побувавъ у ёго разомъ |зъ] Затыркевичемъso). 
Довго де-о чёмъ розмовляли. Цимм.[ерман] менѣ говоривъ, що Мицк.[свичъ]81) 
изновъ у Парижѣ и у ёго збираются усѣ Словяне, щобъ слухать ёго чуд
ный рѣчи. Нѣмцѣ кажуть, що вбнъ уже самъ не знає чого хоче. Тямлють 
вони?—Олива Старый82), здается, полюбивъ мене и недавно говоривъ зо 
мною або лучче менѣ и о своёмч> горѣ посередѣ пустыни;—о томъ, якъ 
треба хранить свою душу и сознанье; якъ учиться и думать и якъ препо
давать науку. Я слухавъ ёго зъ великою увагою, и повагою, и слово ёго 
не навело мене на тй думы, за якими выніовъ одъ ёго Дм. Пфидьчиков]. Зъ 
старою и молодыми паньми мы багато и одкрбвенно говоримъ до 11 часовъ 
а Б. якъ бджблка похожие и закрашає и звеселяє господу.

Якъ порадовала мене вѣсть о лекціи Костомарова, котрого я такъ люблю 
и поважаю, которому такъ дякую за те, що бувъ вбнъ добрымъ и ласкавымъ, 
що одкрывъ мёнѣ очи на велики правды. Досадно мёнѣ, що ти ничого не 
пишетъ про Николая Ивановича ГДулака]. Найчастѣшъ я ёго споминаю и 
хотѣвъ бы пригорнуть до свого серця. И самъ не знаю, чому такъ менѣ 
ёго жалостно! Я скоро буду писать до обоихъ и до сердешного Александра 
Александровича)8:|), а телеръ нехай выбачають; не управлюсь. Пиши, мой 
миленькій (де только того часу взять?), обо всѣхъ, чому имъ не писать до 
мене? Чом'ь ты не пишешь [про] Марцфинковських]8J). Думаю, що Альфонса 
не мае въ Кіевѣ, пани у Одесѣ, и тымъ не пишу ни до кого. Що Красков- 
скій? Чи йде ихъ домъ у гору?85). Чи мають вони гроши? Напиши, да заразъ, 
коли мене любишь. Поклонися Ник.[олаю] Тр.[офнмовичу]8<і) низенько и 
скажи, що я добре памятую на его розмову. Управлюсь трохи—и пріймусь 
за дѣло. Попроси Кастомарова передать О. Ѳеоф[ану] 87) Іова и одбсдать 
Ханенку88) бумаги; а куды?—пошукайте, чи не написано на бумагахъ.— 
Я тутъ читаю изъ газетъ Сѣв. П ч.89) и Инвалидъ00), и слѣжу западъ. 
Буду въ часомъ заглядывать въ Allg.[emeine] Zeit.[ung]01) и J.[ournal] des 
cKbats °2).—Попроси пошукать въ унив. библ. въ Revue de deux Mondes0:1). 
за 1840—43 статью le Monde Graeco-Slave,—и прислать, коли можно.

Ми маемо зъ добродіемъ Риккеромъ квартиру коло самого корпуса въ 
домѣ архитектора Р ы б и н а 01)- 4 комнаты съ топливомъ—за 450 р. асе., 
а столъ отч> Филнпьевыхъ. Ея нема ще...

‘Лишить, переносьте мою думку въ Кіевъ. Цѣлую тебе крѣпко, крѣпко.
Истинно—тебе люблящій В а с и л і й Б.[ ѣ  л о з е р с к і й ].

Припи ски: Пришлить менѣ, будьте ласкавы, Украииску Исторію95). Во8ь- 
мить одъ Шевч[енка] Чорную мою Раду, пришлить и нокдонѣтъся ему у поясъ.

Я сегодня уперве побачивсь на улицѣ зч> Софроновичемъ06). Я зближусь 
зъ нимъ. Богато е чого писать, да нѣколи.

Хотѣлось Вамъ прислать Полтавскихъ кавуновъ, дынь, або грушъ, да 
Риккеръ каже, що не довезуться, а Риккеръ казавъ, що твой И ванъ97) до
рогій чоловѣкъ. Такъ вбнъ умѣе берегти коней. Посылаю тебѣ полуимие- 
ріяла. Пославъ бы больше, да намъ ище не давали жалованья. Риккеръ 
давъ Ивану слѣдуемыя 7 карб.08). 17

17. II. К у л і ш —М. К о с т о м а р о в у .
За що ганка—ганка, а за що дяка—дяка.

Пріязный мой Добродѣю Николай Ивановичъ!
Ненавидяіі обличенія скончаваеться срамно.
Нехай буде такій эпиграфъ до мого листу.
Що, якъ бы якому темному грѣшнику сказано на томъ свѣтѣ: «Вернись, 

чоловѣче, назадъ да попрацюй годковъ згъ десятокъ, то може лучче завер
ш итъ свои вчинки. А то бачъ: поки бувъ молодый да поки батька й матери
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й старыхъ людей боявся й соромився, то таки и геть-то добре живъ; а 
вже якъ убивсь у лѣта, що и въ самого посивѣвъ волосъ,—то й розопсѣвъ. 
розленовавсь,—спустивъ усе на волю Божу, а самъ только зъ кумами да 
зъ сватами горѣлочку попивавъ. Отт, же вѣрнись, небоже, зачни одъ чет
вертого, чи що десятку так наново робить, якъ божій страхъ научає; то, 
може чи не луччимъ сгоды другимъ разомъ покажеся. Що, кажу, якъ бы 
так сказано на тбмъ свѣтѣ якому бѣдному нетязѣ, що й самъ не схаменувсь 
якъ изъ глузду зсунувсь и незнать у яки тепеты вплутався? О, дякувавъ 
бы дуже дякувавъ тому, хто бъ простеръ до ёго таке благе слово!

Оттакъ же я дякую Вамъ, мой любый Добродѣю, за Вашу щиру пораду. 
Може, памятаете, якъ колись зимою писали до мене листъ про Ч о р н у ю  
Ра д у ,  и що було добре, то вже хвалили такъ, що й высче мѣры, а що не 
гораздъ, то такъ таки покозацьки на всякій грѣхъ щиро и вказали. Отъ, 
я, взявши до сердя й до мысли ваше розумне слово, зновъ,—слѣдомъ того 
грѣшника,—зачавши одъ того, якъ попадали Кирило Туръ изъ Шрамчен- 
комъ, у головѣ усе наново нереживъ и иерекомпановавъ (только запорозця 
зъ матерью да сѣчовый судъ неворушивши зоставивъ), и до самого конця 
все по вашому жаданыо и совѣту допровадивъ. И, коли хочете знать, то 
ще только на томъ тижню зъ сею працею вгомонився. Чорна рада (у главѣ XXJ) 
вже теперъ не зъ лѣтописдя выписана, а таки сами козаки зойшлись да й 
учинили ёё межъ собою изъ, великимъ галасомъ и бучами, що ажъ мёнѣ 
межъ ними було страшно. А потомъ бачить Шрамко, що вже о д р ѣ з а н а  
с к и б а  о д ъ  х л ѣ б а ,  не  п р и т у л и ш ъ, свое власне дѣло закбнчавъ, и 
душу свою за ближнихъ по Христіянськи (хочч, бы й насъ такъ Господь 
сподобивъ) положивъ. И все, що треба, зведено теперъ, дякуючи Богу дай 
Вамъ, гарненько; такъ якгь отъ майстрѣ зачнуть церкву муровати, то якъ-то 
широко розведуть! що баддя й ладу тамъ нйякого не знайдешь; отъ же 
дивись, вони знають, що роблять: и заломы выведутъ, и крышу и баню збу
дують, ще на самому вереѣ ft святу да одрадну ознаку—хрестъ золотый 
поставлять, щобъ кожному було розумно, на що така велика праця поднята. 
Маючи жъ у головѣ собѣ за правило такихъ майстрбвъ, и самъ я изъ 
своею працею такъ мирковавъ, щобгь гарненько вгору ёё вывести и всякому 
до толку подати, на що отти широки стѣны вымурованй и супротивъ якои- 
то думки уся ота буча й заверуха и «несталость нашого люду» * тутъ такъ 
горко, по щирой правдѣ выписана. Переговоривши вже все—и про те, що 
пало въ смутни руины, и про те, що знову принялось и зацвѣло, мовъ квѣтки 
на зруйнованбмъ старосвѣтському мурѣ,—сими словами закбнчавъ я свою 
книжку. Подаю Вамъ ихъ до сподобы, чи вподобаєте: «Отъ же я й окончивъ, 
любый мои земляки, свою исторію, розумному на науку. Похилиться, може, 
одъ смутныхъ думокъ и не одна, такъ якъ моя, голова, проходячи по той 
нещастливбй старосвѣтчипѣ: що сколько-то було добра въ серцѣ въ нашого 
Украинського люду, да якъ-то все те нй на що обернулось одъ безладья,— 
що не зумѣли, якъ заповѣдав'ъ батько Хмельницькій, усѣ у одно стояти» 0:І)

Ще доложу одно слово. Не буди убо Вамъ чтущу разумѣти, яко суетною 
гордостью если обольщаемъ, и вже теперъ свою книжку за неиогрѣшиму ни 
въ чбмъ уважаю. Нѣ, Добродѣю, мало нашого й вѣку, щобъ якимъ словесно, 
письменнымъ своимъ дѣломъ до конця вдоволннтися! Добре знаю, що ще бгь 
треба мёнѣ до своей исторіи праци доложити, да вже теперъ бблыпъ не въ мого- 
ту. Дайте ще хочъ годковъ зо три у розумныхч. да великихъ людей поучитися100).

Зъ тимъ Вашбй ласцѣ пріязно кланяюся до всякой послуги Вамъ, моему 
любому Добродѣеви, по всякъ часъ готовый П. К у л ѣ ш ъ  рукою власного101).

Р. Б. 1846, м ця Сентемврія у 4 день. Зъ  С. Петербурга.

* Лѣт .  С а н о в .  [Примітка Куліша].

Г) 7
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18. П. К у л і ш  — М. К о с т о м а р о в у .
1846, Сент. 11. С. Петерб.

Вы облегчили мою душу извѣстіемъ, что Л ѣ т о п и с ь  С а м о в и д ц а  по
слана Бодянскому. Если Вы послали не всю, то отправьте немедленно: нужна 
вся. Проѣзжая чрезъ Москву, я возьму ее и привезу Вамъ вгг> Кіевъ. Впро
чемъ думаю, что Вы еще прежде получите печатный экземпляръ. Я знаю, 
что Вы плѣните сердца и души своихъ слушателей лекціями о Малороссій
ской Исторіи; но ради Бога взвѣшивайте хорошо Ваши заключенія. Не все 
то можно безвредно для нихъ сказать, что пишете Вы ко мнѣ. Меня не 
смущаютъ такіе выводы, какъ наир, слѣдующій: «Горькая, ничтожная судьба 
Украины происходитъ отъ ничтожества души народа». Меня не смутитъ эта 
бойкая, подобная пущенному сильною рукою кацапа булыжнику, фраза, по
тому что я въ груди своей ношу эту народную душу и знаю что она не 
ничтожна; но многихъ можетъ сбить ваша фраза съ толку, а другихъ заста
витъ опустить руки; у насъ же и безъ того дѣлателей мало. Если Вы гово
рите, что въ моей новой книжкѣ *) «историческая истина высказана съ 
такою смѣлостію, съ такимъ благороднымъ чувствомъ, какъ еще не было 
на Руси», отъ чего же Вамъ не проповѣдывать бы въ моемъ духѣ на ка- 
федрѣ? Зачѣмъ нападать на душу народа, за которую еще Вамъ слабо 
говоритъ единственная въ новой Европѣ поэзія Украинская и которая такъ 
сильно напрягалась, когда ей ея Мойсей102) говорилъ: «Тимъ и сталась по 
всему свѣту страшенная козацькая сила, що у Васъ була воля й дума 
едина»? Въ ни во что ей вмѣняете вы потопленіе „губителя мучителя Фа
раона» ,0;і). Вы въ нетерпѣливой досадѣ на продолжительное ея странствованіе 
въ пустынѣ поражаете ее послѣднимъ проклятіемъ, называя н и ч т о ж н о ю .  
Погодите! Будетъ, можетъ быть, время, когда отч. однаго звука трубъ ея 
падутъ стѣны и твердыни, для разрушенія которыхъ Вы считаете необхо
димыми оружія101); будетъ время и царей-поэтовъ, которые все покоряй, 
своему божественному могуществу; будетъ время и воздвиженію храма, въ 
которомъ поклонятся и чуждые народы; будетъ время и пророкамъ, иску
пителямъ многихъ...10Гі). Вы такъ поспѣшно поражаете ее своими «историче
скими правилами», какъ будто для чудесъ Божіихъ есть правила! (а по
чему жъ не совершиться Божественнымъ чудесамъ тамъ, гдѣ есть души 
божественныя!) — Раздѣленія Вашего на и з б р а н н ы х ъ  и н е и з б р а н- 
н ы х ъ  я не принимаю, и боюсь, чтобъ Вы не зашли съ такимъ взглядомъ 
на исторію въ глубокій мракъ... Благодать Божія всѣмъ дарована, и въ 
каждомъ народѣ мужъ свѣтлаго ума и чистой воли можетъ сдѣлать много 
для его чести и будущаго могущества (нравственнаго или вещественнаго). 
До сихъ поръ въ Малороссіи являлось ихъ мало. Всѣ наши лучшіе **) умы 
обращали свою дѣятельность для пользы своего семейства, для ложно пони
маемого спасенія своей души, для науки отвлеченной отъ тока настоящей 
жизни; теперь только, именно теперь, когда вы раскрыли ротъ, чтобы ска
зать съ кафедры: «Душа этого народа ничтожна», самыя горячія чувства 
малороссійскихъ дѣятелей сосредоточиваются на народѣ. Браните низость 
представителей его, но не называйте ничтожною его душу. Это непрости
тельное богохульство! Смотрите, отъ Сагайдачнаго, прилагавшаго попеченіе 
объ утвержденіи просвѣщенія въ отечествѣ, до Хмельницкаго какимъ яв
лялся пародъ Украинскій! А когда потомъ, при губительномъ вліяніи невѣ
жественнаго МоскДовскаго) правительства, на гетманствѣ удержались только 
х о л о п и  и п о д н о ж к и  Е. Д. II. В .10в).

*) В автографі дві останніх слові „новой книжкѣ" вставлено замісць закресленого: 
„Повѣсти объ укр. нар.“.

**) Надписано замісць закресленого „великіе".
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На  п е р шо м у  а р к у ш і  на полях:
Прошу Васъ взять всѣ мои письма, положить передъ собою въ хроно

логическомъ порядкѣ и отвѣчать на всѣ пункты. Такъ дѣлаютъ не только 
основательные, но и просто—вѣжливые люди107).

19. В. Б і л о з е р с ь к и й  — М. Гу  л а к о в і .
Начато 14 Сентября, а окончено 1-го Октября 1846. Полтава.

Съ величайшей радостію узналъ я, безцѣннѣйшій Николай Ивановичъ, 
что Николай Ивановичъ утвержденъ Министромъ; но съ сожалѣніемъ узналъ 
о томъ, что не вы заняли его мѣсто въ гимназіи108). Тогда бы для Васъ 
обоихъ, открылась обширнѣйшая сфера дѣятельности, полезной для человѣ
чества; всякая благородная цѣль тогда бы легче и скорѣе достигалась. Но 
и теперь, соединенные, взаимною дружбой и единствомъ идей, вы, я думаю, 
такъ много трудитесь для общественной пользы; ваши бесѣды такъ живы, 
ваши предположенія такъ дальновидны и благородны, что я многимъ, мно
гимъ готовъ бы пожертвовать, чтобъ хоть во снѣ живо почувствовать 
благодѣтельное впечатлѣніе вашей бесѣды. Я ожидаю вашихъ писемъ съ 
величайшимъ нетерпѣніемъ; мнѣ кажется, что я, Богъ знаетъ когда, васъ 
видѣлъ.

Вы, я думаю, посѣщаете лекціи Н. II. Прошу Васъ написать мнѣ объ нихъ.
По расчету вѣроятностей вамъ давно бы пора извѣстить меня о себѣ, 

мой добрѣйшій Николай Иван.! Вы знаете, какъ интересуетъ меня все, что 
васъ касается; я же очень занятъ, да ктому жъ получаю отъ Ку.іѣша часто 
вопросы, на которые долженъ отвѣчать. Я получилъ отъ него 5 писемъ. 
Онъ старается исправить меня во многомъ и особенно отвлечь меня отъ 
свѣтскаго общества и пріучить къ уединенію; потомъ къ точному выполне
нію своего дѣла. Къ счастію въ Полтавѣ я не заслуживаю упрека, веду 
жизнь уединенную, посѣщаю немногихъ и стараюсь, чтобы моя бесѣда имела 
содержаніе.

Я здѣсь нашелъ нѣсколькихъ благородно мыслящихъ людей, которые 
весьма были бы полезны, если бы ихъ не одолѣвалъ страхъ. Самое положе
ніе ихъ поддерживаетъ въ нихъ весьма естественно это чувство. Но я до 
сихъ поръ жалѣю, что долженъ былъ разстаться съ однимъ изъ молодыхъ 
умныхъ и благородно-дѣйствующихъ людей10<J). Онъ былъ приел ант, изъ об
разцоваго полка, но когда я съ нимъ познакомился, то уже оканчивался 
срокъ пребыванія его въ Полтавѣ. Въ нѣсколько свиданій мы довольно 
сблизились. Онъ сынъ генерала и воспитывался въ Пажескомъ корпусѣ; 
его ожидаетъ хорошая каррьера. Я слышалъ отъ него дѣльныя мысли, 
высказанныя со скромностію человѣка, который только начинаетъ учиться. 
Онъ былъ у меня передъ выѣздомъ и мы прощались такъ, какъ будто непре
мѣнно когда нибудь увидимся и доскажемъ то, чего не высказали вполнѣ. 
Онъ обѣщалъ серьезнѣе заниматься въ Петербургѣ, чѣмъ здѣсь, хоть и 
здѣсь даже у него была библіотечка. Но я долженъ съ горестью признаться, 
что это единственный человѣкъ, отъ котораго можно ожидать, что со вре
менемъ онъ, не смотря на разнаго рода искушенія переведетъ слова въ 
дѣло. Большая же часть ограничивается только словами.

Я полагаю, что Пант. Ал. извѣстилъ Васъ *) о томъ кругѣ, въ кото
ромъ онъ живетъ и для котораго онъ составилъ христіянскія правила. На 
другой день по полученіи этого радостнаго извѣстія, былъ у меня одинъ 
учитель нѣмецк. языка, который окончилъ курсъ въ Кенигсберге, универ

*) Если нѣтъ, то напишите: я напишу ііъ  вамъ объ этомъ подробно. [ П р и м і т к а  
Б і л о з е р с ь к о г о ] .
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ситетѣ, по богословскому факультету. Я началъ говорить о томъ, почему 
здѣшнее общество живетъ безо всякой дѣятельности, почему оно неназна- 
читъ для себя какой нибудь благодѣтельной и удобоисполнимой цѣли. Онъ 
началъ расказывать о Пруссіи и разговоръ перешелъ на заведеніе школо». 
Результатомъ нашихъ разговоровъ было слѣдующее: Мы рѣшили, что можно 
будетъ намъ, употребивъ съ своей стороны труды и часть денегъ, завести 
на складочныя деньги школу для мальчиковъ козацкаго состоянія и изъ 
свободныхъ землепашцевъ, школу, которая имѣла бы своею цѣлью—воспи
тывать дѣтей, которые должны были бы возвратиться опять въ земледѣль
ческій кругъ, изъ котораго взяты, но съ болѣе ясными познаніями о своихъ 
обязанностяхъ, о своихъ пользахъ и потребностяхъ земледѣльческой жизни. 
Поэтому ихъ обучали бы Закону Божію, счисленію, ремесламъ, которыя 
наиболѣе пригодны въ быту земледѣльцевъ; имъ были бы преподаны необ
ходимѣйшія познанія о явленіяхъ природы, соприкосновенныя съ земле
дѣльческимъ бытомъ; объясненіе законовъ растительныхъ съ присовокупле
ніемъ свойствъ тѣхъ произведеній земли, кот. имѣютъ значеніе въ земле
дѣльческой жизни, и проч. и проч. Такихъ заведеній, предназначенныхъ 
для воспитанія земледѣльцевъ, у насъ еще нѣтъ. Школа, которую мы въ 
состояніи были бы завести, была бы сначала разумѣется небольшая; но 
если бы на опытѣ увидѣли пользу, то съ увеличеніемъ средствъ, она 
могла бы распространиться. Я серьезно взялся за это дѣло: написалъ про
грамму съ тѣмъ, чтобы представить ее начальству, без кот. это нс могло бы 
никакъ состояться. Получивъ позволеніе, можно было бы запяться собра
ніемъ подаяній. Но что жеУ Разсудительные Нѣмцы, увидя что я серьезно 
берусь за это дѣло, начали уже размышлять, какую пользу принесетъ такое 
заведеніе и потомъ заключили тѣмъ, что нужно напереди» имѣть сумму. 
Какимъ же образомъ собирать сумму, когда мы не знаемъ, будетъ ли по
зволеніе. Къ несчастью, это безъ Нѣмцевъ не могло обойтись и я увидѣлъ, 
что они хороши только на слова да разсужденія, а когда доходитъ до дѣла, 
то они находятъ препятствія, кот. къ несчастію, я не могъ уничтожить. 
При письмѣ къ Ник. Ив. я пришлю и свою программу, кот. спитъ теперь 
спокойно и невозмутимо въ моемъ портфелѣ. Я поговорю современемъ объ 
этомъ предметѣ подробнѣе110).

Я не могу жаловаться на свою службу; меня, слава Богу, полюбили и 
довольны мною; мнѣ никто не мѣшаетъ, но только труда много на первый 
годъ; а на второй—я буду, кажется, недолго; или къ вамъ, въ Кіевъ, или— 
что скорѣе -  за границу, собравъ денегъ, кот. стало бы на годъ. А ихъ 
нужно не много; 2000 р. асе. весьма довольно; а это молено найти. Эта 
мысль меня не покидаетъ; и я съ успѣхомъ учусь и говорю по нѣмецки, 
съ превосходнымъ Риккеромъ съ кот. мы и квартируемъ.

Но диссертація111) меня мучитъ. Я такъ имѣю мало времени, кот. могъ 
бы располагать свободно, что до сихъ норъ почти ничего не сдѣлалъ поло
жительнаго. А между тѣмъ мнѣ не высылаютъ изъ Москвы Сербскихъ пѣ- 
сенъ, и я сбираю на свою головоньку гнѣвъ добрѣйшаго Ник. Ив. Но я 
надѣюсь, что онъ будетъ ко мнѣ снисходителенъ. Я до сихъ поръ не кон
чилъ S 1 а \ѵ у D с е г у ш ), но скоро надѣюсь выслать. Я быть можетъ сегодня, 
познакомлюсь съ однимъ музыкантомъ J  е d 1 у с к а: вы угадываете какому 
племени онъ принадлежитъ. Онъ превосходно играетъ на фортепіано, поетъ 
чешскія пѣсни и любитъ сильно свою родину. Къ тому жъ онъ знакомъ 
еще съ Шафарикомъ, Ганкой и другими милыми сердцу. Это кладъ для 
меня. Я недавно читалъ въ Москвитянинѣ113) статью - Славянскія новости, 
которая своими простыми извѣстіями чрезвычайно меня воспламенила. Съ 
тѣхъ поръ, какъ я разстался съ Кіевомъ, я ни съ кѣмъ не могъ поговорить 
о милой Славянщинѣ, съ такими чувствами, съ какими говорилъ у васъ.
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На праздникъ непремѣнно поѣду во» Харьковъ; думаю и въ Екатерино
славъ.

Я мало имѣю знакомствъ; кромѣ семейства Оливъ, Циммермана да нѣ
сколькихъ Корпусныхъ—никого. Я весьма уважаю Скалона114) за его доброту, 
умъ благородный и нехитростный; я желалъ бы очень съ нимъ сблизиться, 
но повѣрите ли не выберу вечера, чтобы пойти къ нему?

Что вы теперь читаете? Какія мысли занимаютъ васъ теперь.-' Не смотря 
на то, что я ни на что, кажется, не могу жаловаться, но мнѣ часто бываетъ 
очень тягостно, я очень за вами скучаю. Чтеніе, занятія не заполняютъ сердца.

Изъ газетъ, я имѣю возможность читать Инвалидъ и Сѣверн[ую] Пчелу, 
изъ кот. довольно можно знакомиться съ настоящимъ состояніемъ Европы. 
Вы тоже вѣрно читаете газеты и восхищаетесь Манчестерскимъ праздникомъ, 
даннымъ Пилю110). Я не знаю торжества прекраснѣе этого праздника: во 
многолюдномъ торговомъ городѣ всѣ лавки заперты; всѣ граждане въ ра
дости; они торжествуютъ и благодарятъ отсутствующаго. По улицамъ раз- 
вѣвается знамя, на которомъ написаны драгоцѣнныя слова: Роберту Пилю, 
д р у г у  б ѣ д н ы х ъ  людей!  На моемъ столѣ чрезвычайно разнообразныя 
книги: Мишо116), 1е Frangais peints par eux-memes, Географія Россіи, Alle- 
magne par le Bas, Исторія Лоренца117), Buchez11*), и дорогое сочиненіе ф и
з і о г н о м и к а  Лаватера111’). Я недавно прочелъ отрывокъ превосходный изъ 
его дневника, и меня весьма занимаетъ его прекрасное сочиненіе. Но что 
наиболѣе для меня драгоцѣнно—это Slawy Dcery, Српске Щесме, Словацко 
и, Моравске; вотъ о чемъ я сладко думаю и мечтаю; съ удовольствіемъ, я 
читаю также сочиненіе Ейхгофа, найденное мною въ нашей библіотекѣ. 
Histoire de la langue et de la literature des Slaves120). Въ Москвитянинѣ 
сказано, что статья: le Monde Graeco-Slave—въ книжкѣ за мѣсяцъ Август:. 
1845 въ Revue de deux Mondes. Нельзя ли какъ нибудь, добрѣйшій Ник. Ив., 
сообщить мнѣ, что найдете полезнымъ, при посредствѣ Алекс. Александровича.

Прошу отъ меня поклониться всѣмъ, кто меня помнитъ. Прошу васъ 
усердвѣйше писать ко мнѣ; для меня будутъ весьма дороги ваши письма, 
Не вините меня въ томъ, что я не писалъ долго: ей, ей не успѣваю. Впро
чемъ половина этого письма, написана недѣли за двѣ—и вѣчно что-нибудь 
помѣшаетъ окончить во время. Помните преданнаго вамъ всею душею и 

любящаго васъ Ва с .  [и л і я] Б ѣ л ф о з е р с к а г о ] .
Мой адресъ: В. М. Б. Преподавателю Петровок. Корпуса, Въ домѣ Ар

хитектора Рыбина, возлѣ Корпуса въ Полтавѣ.
Извѣстите меня обо всѣхъ и обо всемъ подробно.
Николаю Ивановичу передайте мой глубокій и искренній поклонъ, и да 

проститъ онъ мнѣ то. что я откладываю свое письмо къ нему до слѣду
ющей почты.

Мысленно васъ обнимаю.
Прошу извинить меня передъ Селинымъ въ томъ, что я, можетъ быть, 

долго задерживаю его книги; поклонитесь, если можно, ему и Костырю.
Извѣстите меня подробно о Тарасѣ Григ. Гдѣ онъ теперь, чѣмъ занятъ?
Дмитрій Павловичъ свидѣтельствуетъ всѣмъ вамъ свое почтеніе; онъ 

давно желаетъ писать къ вамъ. Онъ, слава Богу, здоровъ121).

20. В. Б і л о з е р сь  к и й — 0. Н а в  р о ц ь к о м у .
Коханый и щирый мой пане, пане Олександре!

Чує душа моя, що я заслуживъ, на те, щобъ вы мене забули. Уже бблыдъ 
мѣсяця, а я н доси не оббзвався на вашъ пріязный голосъ. Не винить 
мене за се дуже; не знйвѣчить въ моемъ серцѣ тоей вѣры, що вы не до
конца мене забули и що зумѣете простить вину мою. О! трудно, мой милый



()2 Володимир Міяковський

пане, жить такъ на свѣтѣ, якъ бы бажалось: куды не повернись, усюды бу
детъ  виненъ. Оце изновъ прочитавъ я ваше сердешне письмо и стыдно, и 
совѣсно менѣ стало, що я такъ довго хйтровавъ, поки зббрався одвѣтить 
на вашъ листъ безхитростный.

Хотѣвъ бы я дуже знать, объ комъ вы думали, якъ писали що «въ Пол
тавѣ багацько знайдется такихъ, межъ которыми можно посѣять святую 
любовь до родины, котрымъ только треба показать дорогу, по якбй повиннії й т и » . Може одтого, що я  мало де кого знаю, а я не найшовъ такихъ лю
дей. Дай Боже, іцобъ ваше слово справдилось. Менѣ здается, що тиі, котры 
живуть посередъ Украины, такъ приглядѣлись до ней, що я не знаю яку 
треба ймѣти силу, іцобъ заохотить ихъ до того, що есть у ихъ найблизчого.

Ни зъ Бодянськимъ122), ни зъ Боровиковсышмъ ш ) я ще не забравъ зна- 
комостй; бо маю такъ мало часу, що у мене не стае ёго на визиты, да на 
иріймы гостей, одъ которыхъ часомъ ажъ тошно буває. Одначе, якъ управлюсь 
зъ лекціями да зъ диссертаціею, то надѣюсь приняться пильно за труда для 
коханой Украины. А теперъ даже й мой переводъ святого Письма у сіювитьй.

Прошу Васъ найпокорнѣйше порыться у Библіотецѣ чи не знайдете чого 
касательно Серббвщины; то й нрншлѣть менѣ. Подяковавъ бы вамъ дуже, 
дуже.

Горе менѣ, коли Психологія не оддана Иноземцова 124): у мене зовсѣмъ 
изъ памяти, де я иодѣвъ тую Психологію. Що до Малышкевича125), то я скажу 
вамъ еще дивнѣшу рѣчь: я й не знаю Малышкевича и чудно менѣ, коли 
моя память така невѣрна, що забуває тѣхъ знакомыхъ, у которыхъ я бравъ 
записки.-—Зъ Затыркевнчемъ12в) часто бачусь и живу иріязно; зъ Дядйкомъ,27) 
бачивсь давно. Вонъ просивъ, іцобъ вы до его написали.

Зъ Сафроновичемъ мы с о шл и с ь , —якъ кажуть люде. Скажить коханому, 
дорогому Аѳанасію128), щобъ вонъ не дуже лякався его грозы: перемелется мука 
буде. Поцѣлуйте за мене милого Аѳанасія: понросѣть его, нехай недуже воює 
на мене, що такт» довго не пишу. Скоро я напишу и къ ёму и вонъ пбзнае, 
що я не столько виноватъ якъ здается. Его коханъга здоровы; тблькб пани 
Василева12*1), не зовсѣмъ. Скоро Господь пошле ей радость. Василь В. у не
дѣлю (29 С.) выѣхалъ у Переясловъ, не дождавшись1:і0). — Скажить Аѳанасію, 
що я па все, о чемъ питавъ вонъ и мене и ІЦп.іьчикова], дамъ обильный 
одвѣтъ. Прошу только терпѣпія.

Не забувайте мене, коханыи братья. П ишить до мене обо всѣхъ и обо 
всёмъ. Нехай до мене напише Иванъ Яковлевичъ1111, которому передайте 
одъ мене щирый уклонъ: може я пригожусь для ёго брата, де вонъ живе— 
не знаю. Вашому маленькому товаришу зъ обширнымъ серцемъ, розумною 
головою и ясными очами—поклонѣтся также одъ мене.—Пану Шевченкові!— 
глубокій. Кланяйтесь одъ мене всѣмъ, кому слѣдуе поклониться.

Пишить до мене частѣшъ. Только возьмѣться за перо—а дѣло само буде 
подъ перо бѣгти. О, Кіевъ, Кіевъ! Якъ порывается до ёго моя душа!

Вашъ В а с и л і й  Б ѣ  л. [о з е р с ь к и й].
Да поможетъ вамъ Господь на экзаменѣ! Надѣйтесь и спокойтесь. Руко

пись я давно отослалъ Кулѣшу. Отослано ли Ханенку ? ? ? ? 132).
Р. Б. 1846 м-ця октоврія у 2-й день въ Полтавѣ.

21. В. Б і л о з е р с ь к и й  — Оп. М а р к е в и ч е в і .  .
1846, Окт. 4. Полтава.

Т щ а н і е м ъ н е л ѣ н и в ы ,  д у х о м ъ  г о р я щ е ,  Г о с п о д е в и  р а б о та ю щ е 
у п о в а н і е м ъ  р а д у  ю щ о с я, с к о р б и т е р п я щ е ,  въ м о л и т в ѣ  п р е б ы в а ю щ  е.

Сердешный мой друже коханый Аѳанасій!
Подъ покровомъ Св. слова починаю съ тобою давно желанную розмову. 

Не стану доказовать тобѣ силлогизмами, чомъ я такъ довго не писавъ до
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тебе, одначе, шобъ тебе заспокоять скажу 1-е, було й таке, іцо ни f  кого 
зъ насъ не найшовъ бы ты й копѣечки, отъ того, що ледвѣ 5-го числа 
выдаютъ намъ жалованье за прошлый мѣсяцъ; друге, хотѣлось менѣ 
порадовать тебе звѣсткою, що маешъ не только небожа, а и брата133) 
(чудно тобѣ!); третье, найважнѣйше, хотѣлось писать до тебе тогдѣ, коли 
забажає розмови само серце, а не розумъ. Не выводь одначе зъ последнего 
слова, яко бы я часомъ не хотѣвъ бы сердешне говорить зъ тобою; борони 
Боже, тобѣ такъ подумать. Повѣрь мойму щирому слову, що не думаю, чи 
знайдется у тебе три такихъ, якъ я, серцемъ одданныхъ тобѣ души. Ясно 
кажучи, я хотѣвъ дать тобѣ конечный одвѣтъ па твой серцебольный листъ 
до Дм.[итра) ІЦавдовича]; а для сёго потребно було й часу, щобъ лучче до 
усѣхъ придивиться, и спокойно объ усёмъ роздумать. Вольного жъ часу я 
маю мало; такъ мало, що не можно гораздъ и подумать.

Желалъ бы я знать, отчего письмо мое произвело на тебя тяжелое впе
чатлѣніе? Быть можетъ это произошло отъ того, что я недоконченно выра
зилъ то, что хотѣлось тебѣ высказать.

Вѣрю, что тебѣ «трудно догадаться, доволенъ ли я или недоволенъ 
Полтавой и ты не ошибаешься, если представляешь меня въ какомъ-то не
доумѣніи какъ будто мнѣ говорятъ, въ два уха двѣ противуположныя мысли». 
Я чувствую пока свое пребываніе въ Полтавѣ, и чувства мои смѣшанныя, 
хоть я не могу ни на что жаловаться; но нѣтъ ничего такого, чему бы я могъ 
порадоваться. А въ Кіевѣ я жилъ, и если хотѣлъ, то жизнь моя тамъ была 
радостна, Здѣсь нѣтъ у меня никого, съ кѣмъ бы я могъ говорить сердечно 
о томъ, что занимаетъ теперь всю мою душу. Меня весьма ласкаютъ, но я 
мало уже вѣрю въ ласки, ласки вообще скоронреходящи и несовершенны. 
Они не суть выраженіе глубины душевной. Близкіе мнѣ люди—одни славян
скаго племени—они тебѣ извѣстны; другіе—нѣмцы. Послѣдніе занимаютъ 
только опытную мою наблюдательность, которая съ лѣтами, съ жизнію болѣе 
и болѣе во мнѣ усиливается. Впечатлѣніе, произведенное ими на первыхъ 
норахъ, было для меня весьма удовлетворительно; но когда я ближе при
глядѣлся, то увидѣлъ вмѣсто чистаго благороднаго металла—мишуру. Всякій 
человѣкъ есть ложь; это правда. Но въ нашихъ соплеменникахъ она или 
выкажется ясно, потому, что не скрывается и не можетъ скрыться по пле
менному темпераменту, тѣми отъ кого происходитъ, въ тевтонцахъ, которые 
правда не дѣлаютъ зла, эта неправедность, ложность жизни имѣетъ видъ 
законности, неукоризненности. Будучи на самомъ дѣлѣ, замкнутыми въ себѣ 
эгоистами безо всякаго горячаго чувства, они считаютъ себя истинными 
людьми; а въ нихъ такъ мало смиренія, участія и сердечной любви къ чело
вѣку вообще, что нашему брату стыдно за нихъ, тяжело, несносно въ ихъ 
присутствіи. Думаешь—думаешь объ нихъ и ничего не добудешь изъ раз
мышленія утѣшительнаго для души. Русскій Тевтонъ, живущій со мной, вы
сказалъ кратко но ясно, справедливую мысль: «Ихъ узнать трудно, они хо
роши, когда говорятъ и разсуждаютъ; но пусть дойдетъ до дѣла...»—у нихъ 
является тысячи причинъ и доказательствъ, которыя уничтожаютъ ихъ нре- 
умныя разсужденія, нмъ ничего не с т о я щ і я .  Будучи самыми честными 
людьми (о! къ нимъ чрезвычайно пристало названіе, кот[орое], они сами 
себѣ даютъ: я б л а г о р о д н ы - ч е с н ы - н е м е е ъ!*) Вникни-ка въ тайный 
смыслъ каждаго слова!), они способны такъ поступать, то говорить, думать, 
дѣлать, за что—de jure—законъ писанный людьми ихъ не осудитъ, но отъ 
чего сердце наше содрогнется и что найдетъ себѣ вѣчное осужденіе въ 
законѣ, начертанномъ въ с е р д ц ѣ  Божіимъ перстомъ. Они говорятъ—ви 
димъ!  и грѣхъ на нихъ остается.

*) В оригіналі перше слово „я“ підкреслено одною рисою, друге двома, третє— 
трома, четверте—„немесъ“—чотирма рисами.
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Милый другъ мой! Я глубоко сочувствую твоей сердечной скорби; мнѣ 
понятны твои вопросы: «и неужели я забытъ, какъ простой знакомый, какъ 
бальный знакомый, какъ на почтовой станціи разъ въ жизни встрѣтившійся 
человѣкъ съ голымъ именемъ в'ъ шпуровой книжкѣ и засаленною нодорож- 
ней?» Не такъ, но для твоего искренняго, горячаго, молодого сердца, это 
должно казаться такъ. Помнятъ—но Богъ ихъ знаетъ какъ онѣ помнятъ?! 
Ихъ память такого рода, что и ихъ не стоитъ помнить больше, то есть такъ, 
какъ способно помнить твое нѣжное и главное—б е з к о р ы с т н о - и с к р е н 
н е е  сердце; онѣ его не имѣютъ не потому впрочемъ, чтобъ онѣ не могли 
имѣть такихъ чувствъ, а потому что не имѣютъ теперь и уже никогда не 
могутъ имѣть. То, что сказалъ, и что, можетъ еще скажу, показалось бы, 
безъ сомненія, многимъ низкою клеветою; даже я думаю, что и ты не по
вѣришь моимъ словамъ. Но во избѣжаніе всего, я прошу тебя сжечь все 
это письмо; а для памяти оставить только 8 строкъ; остальное ты будешь 
помнить. Я беру съ тебя честное слово это исполнить: иначе я никогда не 
напишу къ тебѣ ничего подобнаго144).

Буду говорить тебѣ отчасти по опыту и потому, что много о тебѣ и обо 
всѣхъ думалъ и присматривался. Сердечное увлеченіе мо.тодаго человѣка 
имѣетъ свойство все прикрасить и вознести до идеала; но это обманъ чув
ственный; это происходитъ отъ того, что онъ въ душѣ своей носитъ идеалъ, 
которымъ облекаетъ все, что пріятно подѣйствуетъ на его чувства. Это 
испыталъ я, это испыталъ и испытываешь ты. Но, милый другъ! Будь осторо
женъ, пока есть время и пока ты—безъ большого себѣ насилія и безъ от
вращающаго разочарованія можешь разстаться съ тѣмъ, что удачно и пріятно 
подѣйствовало на твое воображеніе и чувства. Ты счастливѣе меня въ томъ, 
что еще не увидѣлъ дна чаши, на которомъ вмѣсто священной амврозіи 
нашелъ ложку иріятного супу. Я же и того пе нашелъ въ награду; я ста
раюсь для собственнаго успокоенія, забыть конецъ и наслаждаться воспоми
наніемъ начала. Но я счаслнвѣс тебя въ томъ, что я встрѣтился съ такою 
душою, которая, и потому что молода, и потому что принадлежит'!, племени, 
живущему болѣе сердцемч, и семейству пе аристократическому, способна 
была мнѣ живо сочувствовать, обижать тоже, но прямо,—но въ которой 
сердце, вмѣсто того, чтобы, совершенствуясь, перейти прямо къ разуму, 
(Боже! я видѣлч, въ ней начатки т а к о г о  совершенствованія!) перешло въ 
разсудокъ, не способный цѣнить невинныхъ чувствъ сердца, а по большей 
части смѣющійся надъ ними. А ты мое коханеє сердце, нашелъ такую душу, 
которая была, по своему существу, нѣчто среднее между сердцемъ и разу
момъ, нѣчто высшее разсудка и низшее сердца. Такія созданія бываютъ 
хороши, и человѣку въ увлеченіи, когда все у него возвышенно въ квад
ратную степень, могутъ показаться соединяющими въ себѣ и сердце и ра
зумъ. Но ты, какъ и всѣ мы, ошибся: по своей сущности, такая душа не 
удовлетворитъ никогда потому, что ей почти не возможно возвыситься до 
сердца (что ты испыталъ на первыхъ же порахъ), потому что имъ мѣшаетъ 
разсудительность и родъ, къ которому принадлежатъ; ни до разума, потому 
что до него восходит'Ь только полное сердце. И вотъ то, что она имѣетъ, 
развивается съ лѣтами, жизнію, положеніемъ въ свѣтѣ и выходитъ то, что— 
клянусь тебѣ не въ состояніи согласоваться и удовлетворить ни твоей ни 
моей души. Но при всем-ь томъ сами по себѣ онѣ прекрасные люди, кото
рыхъ я весьма уважаю.

П р и п и с к и: Я обѣдалъ дня два назадъ у Ол.[ив]. Ант[он] Фр[анцевичъ]1:і5) 
болитъ вубами. Я скоро опять думаю писать къ тебѣ и надѣюсь, (сдѣлай 
милость, братику) что ты мнѣ немедленно будешь отвѣчать на это письмо. 
Понуждай и другихъ.
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Я недавно читалъ Воскр. [есное] Ч т е н і е и  нѣкоторыми вещами былъ глу
боко тронутъ. Я тружусь такъ сильно.

Поклонись отъ меня Ник. [олаю] Троф.[имовичу], котораго я такъ люблю и 
уважаю. Въ слѣдующемъ письмѣ пришлю выписку изъ Евангелія. Видишься 
ли ты съ о т ц е м ъ ? 137) Боже! Когда я услышу его.

[На пе р ші й  с т о р і н ц і  внизу]:  Читай прежде самъ. Сожги непре
менно 1з8).

22. О п. М а р к о в и ч — В. Б і л о з е р с ь к о м у.
15 октября 1816 г. Кіевъ.

Вася! Мужъ по разуму и юный всею душею, какъ прежде, твое письмо, 
незабвенный Васюта, произвело на меня гораздо лучшее впечатлѣніе, чѣмъ 
ты ожидалъ. Я увѣрился имъ въ твоей искренней д р у ж б ѣ  ко мнѣ и въ 
твоемъ д о с т о и н с т в ѣ .  Богъ далъ тебѣ душу свѣтлую и сильную. Будь 
Ему тѣмъ благодаренъ, что непсреставай насъ освѣщать собою и укрѣпляй. 
Я кч. тебѣ былъ ужасно несправедливъ. Мое послѣднее письмо отъ 14 октября 
докажетъ тебѣ это.—Я просто думалъ, что ты какъ верба на полтавской почвѣ 
пустилъ полтавскіе каганци. Вижу что ты очень развился и вижу, что раз
лука твоя съ святымъ городомъ не вредны для тебя, а польза уже открылась. 
Вижу съ удовольствіемъ, котораго не могу отъ тебя утаить, потому что 
самъ предсказывалъ. Мнѣ справедливо казалось, что уединеніе будетъ для 
тебя полезно и именно Полтавское уединеніе с р е д и  х о л о д н а г о ,  с р е д и  
б е з п о щ а д н а г о  с в ѣ т а ,  безъ друзей безъ наставниковъ, тебя обстоятель
ства привели къ размышленію, самосознанію, самостоятельности. Доказатель
ствомъ тому служитъ драгоцѣнное письмо твое, въ котором!) выразился 
человѣкъ) наблюдательный и размышляющій спокойно и сгь сознаніемъ того 
ЧТО говорит!). Это одно письмо, это первое письмо отъ тебя, въ которомъ 
нѣтъ декламаціи, а безъ декламаціи полновѣсная истина, окрыляется доб
рыми чувствами и преданностію къ Создателю которыми отъ Него ты на
дѣленъ щедро. Первое письмо (я говорю съ откровеностыо друга) безъ 
самоувѣренности и возвышенія. Не обижайся, что такъ говорю рѣзко. Прошу 
помнить, что твоя самоувѣренность нс горда, не заносчива, не холодна 
и самолюбива; а какая то дѣтская увѣренность въ то, что и безъ дальняго 
труда и безъ особеннаго разсужденія ты въ силахъ подѣйствовать на другого. 
Она сама въ себѣ не зла, молода какъ-то. Она даже высока, ибо проистекла 
изъ теплой вѣры въ могущество своей Богосозданной и Богомъ согрѣваемой, 
питаемой покровительствуемой души, изъ поэтическаго взгляда на жизнь 
и людей, изъ увѣренности въ ихъ великомъ значеніи и совершенствѣ. Но 
есть вопросъ духовный, какъ разные возрасты въ организмахъ физическихъ. 
II тебѣ время уже дѣйствовать съ большею осмотрительностію, вниманіемъ 
и трудомъ. Чтобы ты призналъ немощность твоей вѣры въ себя и въ людей 
или духовнаго вожделѣнія какого-то, а чтобы выжимал!) изъ жизни очень 
мало соку, но сокъ этотъ будетъ густъ и питателенъ. Не виставляйсь съ 
добрыми желаніями своего сердца и хорошими правилами, которые удержи
вать можетъ безостановочно твой пепомраченный разсудокъ. Старайсь не 
уронить себя ни однимъ лишнимъ словомъ, котораго не почувствовало твое 
сердце, когда выливается письмо на бумагу, когда даже одно это слово 
несетъ плодъ твоей мысли примѣнительно къ случаю, а наперед?) предначер
танная программа или тонъ пѣсни. Не стыдись показать себя и слабымъ 
и недоумѣвающимъ, повѣряй прежніе авторитеты, ищи новыхъ. Все это 
легче сказать, чѣмъ сдѣлать; но твое неоцѣнимое письмо доказываетъ, что 
нетрудно, по крайней [мѣрѣ] не невозможно для тебя это сдѣлать, а мое до
кажет!), можетъ быть, что очень трудно объ этомъ и говорить. Въ отношеніи 
къ Пилянкевичу139) я тебѣ совѣтую или совсѣмъ его оставить, или что со
За сто літ -  5.
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гласнѣе съ твоимъ образомъ мыслей и любовью къ нему— напиши такое 
письмо спокойное, которое бы не дало ему замѣтить о его не любви къ тебѣ. 
Я пишу тебѣ ничего не скрывая, для твоего вразумленія и можетъ быть 
для пользы Пилянкевича. Посяда изнываетъ отъ удовольствія когда я говорю 
о тебѣ. Л про Пилянкевича или не спрашивай или увѣрь пожалуста, что 
ты хорошій человѣкъ. Отъ чудакъ! Онч» на твоемъ мѣстѣ, но ради Бога 
не дай ему замѣтить чего нибудь. Я не могу жечь твоего письма140). Такихъ 
писемъ мало получалъ на свѣтѣ. Духъ вѣетъ въ немъ, какъ нѣчто сверхъ 
естественное. У меня рука не поднимается сжечь твоего письма. Но для 
твоего спокойствія, я его перепишу такъ, что ни розберетъ никто на свѣтѣ, 
кромѣ одного меня; а твое тогда истреблю. Твоего письма никто не читалъ 
и да поможетъ мнѣ Христосъ, чтобы никто впредь его не прочолъ. Я обижу, 
так.[имъ) обр.[азомъ], тебя и меня самого141).

23. О. Н а в р о ц ь к и й  — В. Б і л о з е р с ы с о м у .
Кіевъ 1846. 17 октября.

Найдобрѣіішій и найяснѣйшій Василь Михайловичъ!
Не знаю, якъ я зрадѣвъ, якъ принёсъ мнѣ панъ МиколайІ4'2) Вашъ щирый 

листъ. И теперъ здається, що я бачу Вашъ ясный видъ и чую привѣтную 
рѣчь: та й кому вона дуже и далеко не запала вгь серце, хиба тому у кого 
зовсѣнчэ немає серця, або таке тверде якъ камень. Только те менѣ не до 
серця, що Вы сами на себе звертуете богацько вины нй за що, ни про що... 
Та цуръ сему... виненъ той, хто не вважає на свою винность...

Вы мене питаєте, объ якихъ я людяхъ писавъ до Васъ, межъ которыми 
можно посѣять св. любовь до родины. У мене не було па примѣтѣ, щобъ 
сказать Вамъ отой, або отой. Пошукайте, то найдете и найдете багато... 
Часомъ вь  убогій хатцѣ сидить понура съ такимъ гарячимъ серцемъ, що 
цѣлый свѣтъ може зпалиты—только киньте туды хочь маленьку искру.—Вы 
кажете, що тѣ котрії живуть посередь Украины, приглядѣлись до ней. При
глядѣлись—бо ничого не бачилы покажйть только имъ усе поде доладу. А Ваше 
щире и привѣтливо слово кому не западе въ душу, кого воно не зворушить 
зъ мѣсцяѴ Уповайте... а для сего от-що скажу Вамъ: недавно сказала мнѣ одна 
щира душа, та ще й зъ высокогороду—княжна Репнина141): неужели образ, 
человѣкъ не въ состояніи надѣть на себя quasi смѣшную одежду и стать 
прямо передъ обществомъ—не страшась ни угрозъ ни насмѣшекъ его, при 
чомъ присовокупила: если бы, напримѣръ, образовалось между молодыми 
людьми общество, которое бы заботилось объ утвержденіи и распространеніи 
вѣры (не въ смыслѣ религіи, а какъ чувства—убѣжденія). Отъ бачите, це 
така душа, що не стане питать чи е таки люде, чи нема, у ней е только 
щира вѣра и святый помыселъ на добрее дѣло, а то чи мають вони силу 
чи ни, не ёй воля. Отъ ей слова: «человѣкъ не долженъ иметь напередъ 
той мысли — примутся ли его идеи или нѣтъ, а долженъ имѣть въ виду то, 
что онъ призванъ здѣсь дѣйствовать для блага».—Я Вамъ скажу, що це- 
така велика, сильна и розумна душа, що я думавъ, що такихъ п нема на 
свѣтѣ. Якъ бы хочь сота доля, або тысячна була такихъ на Вкрайнѣ, то... 
не знаю, щобъ тодѣ було: только не те, що теперъ.

Книжекъ я Вамъ доставъ сколько менѣ сказавъ Панъ Миколай; вонъ 
сегодня взявъ йхъ у мене и завтра пошле ихъ Вамъ. Только збережить— 
и якъ не треба буде, заразъ пришлить у К іевъ144).

У прежнему письмѣ я Вамъ багато путаницѣ нонаписовавъ. Сказано, 
вѣтряна голова. Психологія Пноземцова найшлась. Що жъ до Малышкевича, 
то вийшла кумедна штука; я замѣсть Матушевича145), написавъ Малышке
вича—отъ и все: та и объ цимъ не журитесь, бо ёго вдається, уже давно 
немае въ Кіевѣ.



Скажить Дядику, що я буду писать до ёго, только не теперъ, бо нѣколи, 
а тодѣ якъ вкину зъ плечей ярмо—экзаменъ— тогдѣ багато дечого напишу 
ему; а теперъ, поки що, нехай не спить, та не вилежується, та самъ напише,—

Недавно Иосяда получивъ письмо отъ Боровиковського, который пише, 
ідо хоче прислать Костомарову якіїсь свои сочиненія, щобъ надрюковать; 
только не знаю чи гарнії,—Бѣдный ІІосяда не здужа—уже зъ мѣсяцъ болять 
у его очи.—Загурскій но) кланяється Вамъ, и проситъ—чи не можна переслать 
ему Краледворскую лѣтопись: бо вонъ хоче въ Н. И. Г.[улакомъ] учиться 
чешскому языку.—Шевченка нема въ Кіевѣ—и може ще не скоро буде... 
Вамъ кланяється Чарнышъ ш ) и просить Васъ—чи нема у Васъ Нравственной j 
Ф[идософ]іи—якъ е, то прицілить. Пану Дмитрові!14S) посилаю мой щирий 
поклонъ—налипніть якъ вонъ поживає. Багато бъ де чого написавъ, та те 
все Вы прочитаете у листѣ Афанасія.—

Кромѣ Боровиковского, щирого украинця, и Бодянского тамъ е багато 
такихъ людей, зъ которыми Вамъ треба звести знакомство—Поллевичъ ш )— 
розумний человѣк'ь и щирый до правды. Та есть ще таки межъ учитель
ствомъ що треба одвести одъ де чого (картъ).

Школа—славпе дѣло, только трудне—якъ бы удалось, то добре бъ було: 
я попробую сказать Репниной, може й вона вкине свою ленту: бо це така 
душа, що больше робить, нѣжъ говорить.

Прощайте, Василь Михайловичъ. Да поможе Вамъ Б о гъ 150).
А. Н а в р о ц к і й .

24. В. Б і л о з е р с ь к и й — Он. М а р к о в и ч е в і.
4. Въ Полтавѣ блеснулъ для меня лучь радости и надежды: У Скалона— 

человѣка благороднѣйшаго и чувствительнѣйшаго, который женатъ на дочери 
поэта Капниста, (цѣну котораго я недавно только узналъ), женщинѣ весьма 
умной, (объ нихъ скажетъ тебѣ А. Ал.: я впрочемъ нашелъ въ нихъ большую 
противоположность тому, что онъ говорилъ мнѣ), устрояются литтературные 
вечера*). Было два, я былъ на второмъ; на первомъ былъ Чужбинскій, 
т. е. Афанасьевъш ), который теперь находится здѣсь, и читалъ нѣкоторыя 
произведенія Тар. Гр. и свои записки на Кавказѣ. На второмъ я читалъ 
Орисю; присутствовало 4 дѣвушки и др. особы; межъ ними была М-Пе Кап
нистъ, дѣвушка съ. умомъ**), любящая, какъ кажется искренно Украину. 
Слушали съ большимъ вниманіемъ и остались весьма довольны, серьёзно, 
умно довольны. Послѣ чтенія, я обратился къ М-Пе Каин, [истъ] дѣйстви
тельно ли нравится ей прочитанная піэса? Она стала доказывать съ жаромъ, 
но чему ей должна понравиться Орися—и сказала умныя вещи. Я не думалъ 
однакожъ, чтобъ этимъ свѣтскимъ дѣвушкамъ могла она понравиться: такой 
противоположный бытъ, жизнь! Одинъ изъ слушателей говорилъ, что литтер. 
Укр. есть послѣднее усиліе. Я, разумѣется, ему попротивурѣчилъ и опро
вергалъ его мысли. М-Пе Кфапнистъ] меня поддерживала, и чудно мнѣ было, 
когда я упомянулъ о Славянок, [ихъ] стремленіяхъ и литтературѣ, въ чемъ 
полагалъ ручательство въ существованіи Укр. [айны], а она подтвердила мои 
слова. Чудно, если ей (дѣвушкѣ!) панночкѣ! свѣтской! извѣстно славянское 
воодушевленіе. Потомъ читалъ Учфитель Р.[усской] Сл.[овесностн] Корже- 
новскій152) — весьма замѣчательный] поэтфическій] талантъ о немъ послѣ, 
для противуположности пѣснь про Даря Ивана Грфознаго], Лерм.[оптова], 
потомъ другія произведенія Лерм. [оптова], наконецъ Сонеты М.[нцкевича|, 
на его роди, [омъ] языкѣ! Здѣсь было три сестры, дочери Генср. Яновича, 
котфорыя] жили въ Варшавѣ, и знаютъ хорошо пронзвфеденія] Мфпцкевича].

Люди сорокових років 07
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**) 3 а к р о с л с и о: „страстно".
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Потомъ моня просили принести въ др.[угой] разъ еще что-нибудь по Чешски 
и Сербски. Да! Сегодня опять вечеръ: буду читать отрывки Черной Рады, 
Укрфаияы], чешек.[ія] п.[ѣсни| и изъ Slawy Dcera, и по Сербски. Я поста
раюсь, чтобы эти вечера исполнены были серьёзной важности; буду вибирать 
произведенія, исполненныя началъ христіянскфнхъ] и народныхъ. Я начер
тилъ, себѣ планъ дѣйствій, который расширится сильно и принесетъ плоды. 
Я много еще нс пишу потому что нѣтъ времени, но буду писать къ II. II., 
Н. И. и Ал. Ал.15:і), которымъ мой глубокій поклонъ и просьба—они знаютъ 
о чемъ.

Не знаю, отчего мнѣ кажется, что Марцннковскіе не будутъ ко мнѣ 
писать, я скоро—нагряну къ нимъ подробнѣйшимъ письмомъ о многомъ, 
многомъ; я былъ уже на двухъ балахъ и познакомился со всѣми сильными 
Полт.[авской] земли.

Всѣмъ, кого самъ выберешь,—а будешь выбирать такъ, какъ бы я самъ 
то сдѣлалъ, мой искренній поклонъ. Къ Н. Троф. письмо не конченное ле
житъ и я теперь никакъ не могу послать. Поклонись ему и поздравь съ 
днемъ Ангела. Скажи ему, что я желаю ему всего прекраснаго, заслужен
наго его благородною душею. Черезъ недѣлю онъ получитъ отъ меня письмо. 
Напиши ко мнѣ подробно (вижу на лицѣ знакъ неудовольствія,—но ты, 
пусть другіе пишутъ—обо всемъ, что меня должно интересовать. О Марцин- 
ковск.[ихъ] и КрасковскДомъ] напиши самъ.

Я недавно прочелъ твое письмо изъ Одессы къ Дм. Павл. Превосходное, 
нигдѣ, кажется, такъ не выразился твой умъ и сердце! Такъ искренно! 
Прочелъ съ наслажденіемъ.

Съ Боровиков, [скимъ] познакомился но ближайшее оставляю на празд
ники. До свиданья! Поздно.

Т в о и  В а с и л і й .

Прочитай, или передай мое письмо И. 11. К. и Г. Пусть пишутъ ко мнѣ. 
Я имъ буду писать; благодарю Н. Ив. за книги и буду отвѣчать, но теперь, 
ей Богу, ужасно занятъ.

Братики! Пріѣдте который до мене! Мнѣ ниякъ не можна буде, здается, 
выѣхать въ Харковъ: бо на моихъ рукахъ—небожъ маленькій! Прошу 
Н. Ив. К. прислать мнѣ начал. Ист. Сл. п. на укр.ш ) В а с и л і й .

1846, Декабря 7-го. Полтава.
Прости, что не посылаю. Узнаешь послѣ155). 25

25. Г. В е р н а д с ь к и й  — II. Ку  л і ш е в і 156).
1846. Дек. 13 дня. С. Пбургъ.

Вы вѣрно не ожидали отъ меня письма; но вѣдь мало ли что происхо
дитъ, чего мы совершенно неожидаемъ. Не знаю наир, и я исполнятся ли 
мои ожиданія—письма отъ Васъ: вы сами это рѣшите, а пока прочитайте 

вотъ это. Дѣло въ эѳіопской Грамотѣ, которую я забылъ 
сообщить Вамъ. Вотъ она сравнительно съ Глаголитскою 
(хотя за безукоризненную вѣрность начертаній я не ру
чаюсь: за границей Вы можете повѣрить ее съ книгой 
или рукописью эфіопскою въ рукахъ. Я думаю таковыя 
найдете въ Берлинѣ даже, не говоря о др. знаменитыхъ 
библіотекахъ. Заглянтс въ Кіевскую!!).

НачертДанія] и значДенія] ставлю только эѳіопскія, 
полагая для Васъ Глаголитскія излишними.

Вы видите, что нѣкотДорыя] буквы имДѣютъ] совершенно 
Глаголитскую форму, хотя ни одна почти не имѣетъ одина-
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каго значенія.—Противъ нѣкоторыхъ начертаній я не вы
ставилъ ихъ значенія потому, что видавши ихъ въ руко- 
нисия не могъ пріискать въ азбукѣ.

Еще одно замѣчаніе: кромѣ нѣкоторыхъ буквъ во 
второй графѣ означенныхъ безъ соединенія съ гласными, 
всѣ прочія суть уже с л о г  и, а не простыя буквы, и 
произошли изъ соединенія согласныхъ съ гласными. 
Впрочемъ, если Вы полюбопытствуете, то сами лучше ме
ня разберете этотъ вопросъ. Теперь прощайте! Пишите, 
если Вы не мстительны. Вчера я былъ у Плетнева, под
писался въ доттарею гдѣ видѣлъ и ваше имя; познако
мился съ Як. Карл. Гротомъ, пріѣхавшимъ сюда на 
праздники. Прощайте! Вашъ другъ В е р н а д с к і й .

Влагодаря трудности для иностранцевъ русской фа
миліи, многіе изъ знающихъ меня можетъ быть не со
хранили ненарушимо-чисто имени моего въ своей памяти. 
Если подобная исторія случится съ кѣмъ нибудь изъ 
людей, къ коимъ имѣется мои карточки, то Вы опишите 
мое назначеніе, занятіе и время моей бытности эа гра
ницею, тогда припомнится имъ моя личность.

II. К у л і іи М. К о с т о м а р о в у 1 :’7).
Милый Николай Ивановичъ!

Если Вы желаете услышать нѣсколько анекдотовъ, разсказанныхъ ге
ніально; если хотите взглянуть на то, что составляетъ представителей 
Украинскаго народа; если хотите наконецъ видѣть обрядъ вѣнчанья: то 
прошу Васъ пріѣзжать на канунѣ пятницы слѣдующей недѣли, т. е. 23 числа- 
вечеромъ. Для этого Вы должны выѣхать 20-ю часами ранѣе 5-ти часовъ 
вечера 22 числа. Въ Борзнѣ на станціи сдѣлано распоряженіе, чтобъ дали 
Вамъ лошадей до хутора Николая Даниловича Бѣлозерскаго168), (3 версты). 
Онъ Васъ уважаетъ и, какъ образованный человѣкъ, сердечно радъ такому 
гостю. Вы у него проведете вечеръ и ночь въ обществѣ несравненнаго раз
сказчика Забѣлы159) (который живетъ подлѣ) и Шевченка1'10), на другой день 
вмѣстѣ съ хозяиномъ пріѣдете въ церковь. Оттуда къ намъ обѣдать. По
томъ проведете вечеръ у насъ и спасете меня отъ скуки, какая готовится 
мнѣ посреди множества людей, у которыхъ со мною нѣтъ ничего общаго. 
Мы окончимъ нашъ диспутъ о христіанствѣ, если это будетъ дозволено 
комнатами. Если зке нѣтъ, то я разскажу Вамъ подробно о Петербургѣ и 
его обществах1]). Вашъ II. К у л ѣ ш ъ.

1846, лив. 16.
Борзна или лучше сказать Мотроновка.
Когда же я уйду къ жертвеннику, Вы уѣдете ночевать къ Ник. Дани

ловичу; въ субботу мы Васъ посѣтимъ, а потомъ Вы возвратитесь въ Кіевъ, 
хваля и славя Бога.

Грабовскій въ Кіевѣ. Отыщите его квартиру и предложите ѣхать съ 
собою. У него свои сани. Онъ обѣщалъ, въ письмѣ своемъ отъ 8 генваря, 
быть у меня на свадьбѣ101).

27. П. М а к с и м о в н ч 1 оа) — П. К у л і щ е в і.
18 февр. 1847 г. С. ГІбургъ.

Не знаю гдѣ это посланіе настигнетъ Васъ почтенѣйшій Пантелеймонъ 
Александровичъ, но, гдѣ бы то ни было, оно несетъ Вамъ наши искреннія 
поздравленія съ важнымъ событіемъ въ жизни Вашей и сердечныя желанія 
всѣхъ благъ, которыхъ можно ожидать въ жизни съ доброю, преданною

26.
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Вали, супругою. По какому-то предчувствію мы гадали, что бракъ Вашъ 
долженъ былъ совершится 24 Генваря, и, въ этотъ вечеръ, сидя дома вспо
минали о Васъ съ Алекс[ан]дрою М[ихайло]вною—значитъ и мы присоединя
лись къ Вамъ въ этотъ торжественный день, полученное же мною 25 Генв. 
письмо Ваше, подтверждало наши предположенія.—Я больше всего въ этомъ 
дѣлѣ радуюсь тому, что Вы избрали себѣ подругою на жизнь—Малорос
сіянку... Какъ я обрадовался тому, что въ бытность свою въ Кіевѣ, нашли 
Вы въ немъ такихъ драгоцѣнныхъ людей какъ Шевченко, Костомаровъ и 
эта прелестная пѣвица Малороссійская; конечно я радовался эгоистически 
и у Ив. В. Верн[адска]го вывѣдывалъ объ имени ея и о мѣстѣ жительства— 
для своихъ видовъ, которые, дай Богъ чтобъ осуществились.—Великая моя 
благодарность Вамъ за посѣщеніе моего панотця1ІІ:|) и за вѣсти о немъ, но 
мнѣ совѣстно теперь, что вторичпое посѣщеніе его обѣщанное Вами, можетъ 
Васъ стѣснить, а виною этого, я никакъ не хотѣлъ бы быть.—Здѣсь, кажется, 
ничего не перемѣнилось съ отъѣзда Вашего; по прежнему, по середамъ мы 
бываемъ у Петр[а] Александровича] и встрѣчаемъ у него тотъ же людъ; 
по прежнему онъ бываетъ у насъ по субботамъ,—приходитъ къ намъ также 
Ив. В. Верн.[адскій] и вступаетъ въ безконечные разговоры съ Ивгою164); къ 
прочимъ (т. е. и къЭлькину) присоединился еще Ив. М. Вигура165), торопящійся 
теперь отправиться на родину; все это увлекается спустя часъ поел ѣобѣда, 
Петромъ Александровичемъ] кт, Александрѣ] Ос.[иповнѣ] Иш[имово]й166)— 
видите что и это тоже не перемѣнилось. — Около мѣсяца, я возился съ 
отчетомъ по управленію округомъ въ который не вписалъ теперь литерат. 
трудовъ Вашихъ,—другія скрижали должны теперь говорить о нихъ; эта 
работа совершеннЬ поглощала мое время и я не могъ писать Вамъ раньше. 
Отъ Бодянскаго я получилъ недавно 30 а не 50 экз. Исторіи очевидца167), 
отдалъ 1 экз. Савичу168), удержалъ себѣ одинъ съ благодарностію къ Вамъ 
за него, а прочіе раздалъ книгопродавцамъ.—Въ свѣтѣ говорятъ теперь объ 
уничтоженіи чиновъ, для чего составленъ особый комитетъ изъ товарищей 
министровъ.—Въ Сѣв. Пч. прочиталъ я недавно объявленіе о новой книгѣ 
подъ названіемъ о бунтахъ Хмѣльн[ицка]го и войнѣ съ Татарами и проч. 
въ царств. Владислава Казиміра въ продолж. 12 лѣтъ начиная съ 1647 г. 
перев. съ Польскаго. Москва 1847 г.—Бодянскому, я отвѣчалъ, что получилъ 
книги.—У насъ безконечное множество снѣга и холодно. Ивга Казачка 
(собственныя слова ея) кланяется И. А. Кулѣіпу и супругѣ его, лее лаетъ 
знать гдѣ.Вы теперь и скоро ли Вы пріѣдете посмотрѣть ее.—Ал-дра Ал-вна 
тоже кланяется Вамъ съ супругою, да передайте ей и мое почтеніе.—Бер
нацкій началъ уже свои экзамены. Не стѣсняйте себя письмами къ намъ; прій- 
детъ охота, пишите, а нѣтъ, то мы довольны будемъ и тѣмъ, что услышимъ 
о Васъ и н о г д а ,  отъ Петра Ал. Вамъ предстоятъ теперь большіе труды, и 
работы, въ которыхъ да поможетъ Вамъ Богъ и къ Вашей пользѣ и къ 
нашему удовольствію; Онъ же да хранитъ съ супругою и въ пути.—Это 
искреннее желаніе Вашего преданѣйшаго П. М а к с и м о в и ч а 169).

А д р е с а  н а  з в о р о т і :  Его Высокоблагородію Пантелеймону Алек
сандровичу Кулѣшу.

28. П. С е р д ю к о в 17U)— П. К у л і ш е в і.
Пантелеймонъ Александровичъ! *

Либонь Бога не боитесь Вы, либо що: за сёго П. А.—хай ёму!..—при
сыпались до мене такимъ москалемъ, що Боже!.. Галасъ такій подняли, що 
Я 8 переляку ледви духъ переводивъ: того й дывись—ось-ось мододый князь

* П р и п и с к а  н а  п е р ш о м у  а р к у ш і  в н и з у :  Надъ літерами—ни якихъ кови- 
чокъ не становлю, бо пишу до человѣка письменного, котрый самъ добре тяме де що 
и якъ.
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зацѣде въ ухо!.. Та в н іс — мерщій на втекачи!.. ухопивъ каламаря, згарбавъ 
аркушъ,—кланяюсь и депортую:

Отжежъ коли П. А .171) навсправжки чоловѣкъ цнотливый—якъ такъ ка
жуть—человѣкъ друзяка, дакъ нехай же минѣ абищо, коли въ мене въ 
самого не одлыгне на серцѣ!.. Що жъ робитимешь?—панове міряне чѣмъ- 
дужъ допекали й допекаютъ тебе, мовъ той шершень бчжолу, попавши въ 
лапы!., кожний такъ нататуритця, щобъ тобѣ шваби дати!., дакъ тут прямее 
дѣло, якъ только хто белкне про кого яку небудь каверзу—уже, чи по волѣ, 
чи по неволѣ, а прудко ймешъ вѣры; але похвальна рація—заразъ тебе въ 
губу вколе!.. Така вже, бачите, людська натура божевильна!.. Се признатьця, 
навздогадъ бураковъ—щобъ капусты дали!.. Про П. А.—батечки!—сколько 
то минѣ наговорено й нагуторено!.. й дѣтись нѣгде було зъ осудами!., пли- 
вузкано *) таке, що гай-гай!.. Самъ же я ёго не знавъ, та й не знаю: чимъ 
же я тутъ виненъ?.. Хиба тимъ, що про се недержавъ языкъ за зубами 
якъ балакавъ зъ Вами? (Вибачайте за риѳму!) Уже на що, на що, а на те бъ 
у мене достало глузду, щобъ у въ очевидьки человѣку не ганити того, кого 
вонъ поважає,—якъ бы только я не прійиавъ себе за Вашого пріятеля, да 
не мизковавъ собѣ зъ лихомъ, що и зъ моихъ речей Вамъ де що здастця,— 
що Вамъ тамъ треба роззирати въ обоє, де може Вы були не вельми осто- 
рожливы...

Я помиливсь: и слава тобѣ, Господи!.. Правда, минѣ й самому нѣчого 
грѣха таити!—не горнулась до серця поведенція П. А: тольки жъ теперь, 
якъ померкую, дакъ воно на те виходе, що якъ бы вонъ себе инше пока- 
зувавъ,—не добрався бъ туды де й по сен день вештаетця; а розумны люде 
кажуть, що рыба шукає—де глыбче, а чоловѣкъ—де лучче... Господь зъ нымъ: 
нехай панує!.. Шевченко—его—милость у Васъ вѣнця державъ!., и тамъ то, 
мабуть, винця дмухнув!)!., може й у самого Бахуса на томъ свѣтѣ волосье 
дыбомъ стало!.. Уже запевне—

Изъ Кулѣшового пуздерка
Утеръ не разъ вонъ зъ повведеркаі—1ГЗ)

На те жъ бо вонъ Мочиморда!.. На вдывовижу минѣ сей чоловѣкъ, да-й 
годи!.. Якъ читаешь его компонованьня, чуешь якусь вышшу силу поэзіи; 
да только въ его якось ей не до шмыги!.. Придивитця лишъ: стихъ у его— 
кажу про Гайдамаковъ—бо се послѣдня его праця—завжде не шкандованный, 
завжде невмывака, якійсь жилавый, лубьяный, дубленый, таке мьяло, такій 
каплоухій, такій нечумазный!.. а треба бъ, щобъ стихъ 6 у въ жвавый, пор- 
ській, сторожкій, залётный, хлёсткій!—(только не гнучкій!..) Правда божъ 
инколы трапляетця въ ёго и стишокъ щуплый, завзятый—ало въ рѣдку 
стежку, да и то якось ненарокомъ, спотыньга!.. Мабуть поэта пише знечевля 
якъ той Основьяненковъ маляръ - шахрай, — причитуючи: «нѣчаго»! для 
хахловъ и такой стихъ брядѣ»!.. Або вже вонъ почитає себе за прездоро- 
венного поэту да може ще утовкъ собѣ у кабакъ, що якъ только поэта— 
здоровенный поэта, дакъ уже ему и байдуже на все и про все—ухо й тре, 
да flpug-gpiig! отъ тобѣ й поэта!:, хиба только риѳмы й прибирає, а тамъ— 
що до мыслей, до чуствія, до худолсества—хочъ вовкъ траву ѣжъ!.. Але 
Горацій бувъ поэта не маленькій, а те и знавъ, що твердивъ: Saepe stylum 
vertus! Я недавно бачивъ рукопись Мицькевичову: крый—мати Божа, якъ 
вона изчеркана, изхирена!.. Поэзія Шевченкова—се дѣвчина лѣпоты такой, 
що нездумать, ни згадать, да и въ казьцѣ незбрехать: але якъ вона вихо- 
жае?—нажлухтывшись чыколдыхи, затёпана, задрипана,—волосье ей роспат- 
лане, одежи ей розхристани, розкуйовдани,—шліондра шліондрою, по колѣна 
въ твани, съ сулією подъ мишкою, навішено, скаче халяндры, або гедзаетця

* .Набудь:  блягузкано [ вка з і вка  а к а д. С. Є ф  р ѳ м о в aj.
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по багну, а инколи пану читателевн зъ реготомъ пускає въ носъ—тымфы!.. 
Се не богиня—дежъ тамъ!—се-іі не яка небудь ціохля дзьщліована; се— 
осоружна, никчемни, гидкая, бридкая хвиндюрка, да-й-годи!.. Никто не 
прохатиме, щобъ поэзія чепурилась чепурухою, але кожный бажає, щобъ 
вона була розсудлива, уродлива, охайлива, улеслива, гречна,—щобъ вона 
валилась до читателя а не брикалась, мовъ скаженая кобыла щобъ вона не 
скакала по калюжахъ та по шеритвасахъ зъ дёгтемъ и не бризкала на 
людей усякимъ нечистымъ каломъ... Лепськая, сутая, притаманная поэзія— 
се—спѣлѣе дужее воображенью путеводные модными мыслями, гарными, по
гожими чуствіями щирымъ уподобаньемъ до всего цнотливаго, до всего истого, 
до всего лѣповидного, а тією дотепою, тією хистію, що не швиргає куди- 
здря жоднои крапли слова, жоднон крыхты мыслей, ягодной гарили чуствія,— 
щб въ три вырви пхае до себя усякій розгордыяшъ, ще не пускає поэтич
ного заятренья збиватись зъ плыгу, и притьмомъ доглидае щобъ воно вы- 
годувало скусно, а не абы якъ, компановано нешпетно, натурално, мѣрно, 
щобъ воно гармонично додавало часть до части, конець до початку, и мудро 
выводило усе цѣлое. Вображеныя не здобудешъ, коли его не маешь з’пупку, 
та-й мыслей або чуствій не иозычпшъ, якъ буває кабакъ та серце не туді.г 
дивлютця; але зъ одныею художою хистію, чого-то чоловѣк'ь не зробе!.. 
И ОТЪ сяя ж то хисть и добуваетця черезъ розсудливе чтенью Мицкевичевъ, 
Пушкиных!, (про чужихъ мовчу; а Шиллеръ, Гёте, Шекспиръ, Байронъ, 
або й Гюго, Гейне—тутъ бы въ великой пригодѣ стали!), -  черезъ беседы 
зъ людьми розумними,—черезъ мыслительни розмови зъ самимъ собою: отъ 
ен-жъ то й Богъ дасть у пана Шевченки!.. А Костомаровъ тымъ-то й 
гору бере надъ нимъ, що вона въ его е,—хоча й его таланъ поэтичный не 
досягне до Шевченкового!.. У Костомарова знайдптця десятокъ аоо-й 
болыпъ стихозложеній без’зяну, а у Шевченка —ни йодного,—дарма що у 
одного тамъ искорка мрѣе, де у другого живрѣе полынья!.. Для посты - 
нало самого заятренья: тутъ ще—глуздъ треба!., се не живопись, або му
зыка, де й безъ сёго дыва можно геть-геть майнуть: а тутъ ни! у въ од
нихъ кун штыкахъ кохатимисся!.. А де въ посты модный глуздъ—тамъ и 
художество поэзіи: се вже безпремѣнно! иначе: буває н такъ, що глузду 
й не вельми -  то й не художого хиота—до ката: вона тодѣ за все про все 
надолужає,—хоть тутъ уже ничого великого—зроду не выйде. Такъ и глуздъ— 
самъ у поэзыи не втне ничого путящого; тежъ и вображеные, й чуствія— 
сами ничого не вродять!., би ще за дара Горошка люде дошли що силы, 
поки въ-купѣ, тяжке лыхо коють, а скоро—пошли въ ростычъ,—пуття не 
буде!., й кожного великого поэты силы поезій були вкупѣ, хочъ не у кож
ного одинъ другу не переважували:—може бакъ у во всѣхъ, опричъ одного 
Шиллера. У Гете перемогали усе мысли, у Байрона вображеные, у Гюго— 
художня хисть. Тымъ-то, примѣрно сказать, Гёте або Байронъ — кожного прой
метъ до серця, якъ пройме Шиллеръ; дарма що тей мыслями, а сен вобра- 
жѳныемъ возьмутъ гору надъ Шиллеромъ.

Шевченко—художникъ у живописи, да ще-й якъ иде чутка мастакъ 
художникъ: чомъ же вонъ не х о ч е  зробитись художникомъ у поэзіи? кажу: 
не хоче ,  бо въ его только за о х о т о ю й дѣло стало!.. Чп вжежъ такії 
ему не въ тямку, що якій бы здоровенный геній у мозку не розгнѣзднвсь, 
а того зі, роду не було й не буде, щобъ сей геній схоиивъ пензель и— 
сусиль!—такъ зразу и вчистывъ «Послѣдній день Помпеи», николи й не 
нюхавши, що то таке за скуство— живопись!.. А поэзія—тес жъ скуство, та 
ще й розумне скуство: коли жъ тамъ треба наука довга, щира, праціовита, 
дакъ тутечки й поготовъ!.. Въ Петербургѣ йде прачутка, то  Шевченко ни 
па що не вважає, що ему ни кажи, и, заткнувши уха, верзе свои теревени- 
веші, да й годи!.. Скажпть, будласковъ, чи сёму жъ правда? Чи вже жъ
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Шевченко йимій сей даръ бушный да бундюшный, що ты ему кажи—смалене, 
а вонъ усе стрижене—стрижене!?, чи вже асъ человѣкъ такій здатиый, такій 
тямущій, такій неквапный та гойный, несетця такъ высоко, що носомъ ажъ 
хмары оре,— веде себе такимъ дундукомъ запеклымъ, що зъ кобезистою гань
бою та пыхою гне кирну на всѣхъ и на все?!. Щось не йметця вѣры!.. 
А коли се пе кривда,—дакъ Вы, якъ жичливый его пріятель роздовайте ему, 
що поезія—нехай вона буде й чулая, й мисливая!—ни за що въ свѣтѣ не 
буде художествомъ, не розколыше як'ь слѣд'ь ни чьего серця и пезабаромъ 
згине безъ слѣду, безъ праслѣдку,—поки ей речи—не росцвѣтатимуть якъ 
квѣтка на весиниомчз сонечку,—поки вона не вышколе себе такъ, що якъ 
заговоре—якъ у дзвоны дзвоне, а якъ засміетця- Дунай розольетця!.. А не 
зробите сего,—великій грѣхъ на душу примете!., буде Вамъ каянье, да 
вороття не буде!.. Може Вы и губки на мене ододмите за Шевченка— силь- 
кись?—що буде то буде!.. У мене жъ—кажу Вами, яки» передъ Богомъ— 
серце щимить, млѣе та иые, що Вонъ топе свой таланъ,—и запропастить,— 
изведе его не на що!..

Тут ходе поголоска, що Шевченко тлумаче псалмы: шкода! Уже коли 
тлумачить дакъ тлумачить пророковъ, або Соломона, либо Ісуса Сираховича,— 
се тожъ гарни книжки. Соломонъ —се жидовскій Байронъ: неймете вѣры?— 
прочитайте его Экклезіаста, его Пѣсню пѣсней! Ну, да Богъ зъ ними!..

А отъ жона Ваша дакъ нехай на чужу поззію очей не порывае, бо своя 
подъ бокомъ, та ще й не кирпата... Правда бокъ!.. *) поцѣлуйте ея одъ 
мене, жону, а не поззію,—не жахайтесь, не жахайтесь!—не въ губки, и не 
въ тваръ зовсѣмъ, а въ ручку: хочъ мода вже на се й минулась, да моя 
парсуна, якъ самы знаєте, держитця не за остатню моду, а за першу,—дакъ 
чому жъ бы минѣ не покоінтовать гарненькоп ручки? Хочъ теперь и постч>,— 
только жъ у семъ скорому не ма ни якого... Колись—

Когда я юнъ и молодъ былъ!—
а було се въ Петровку—у Тарутинѣ ш )—минѣ припьяли до посту приказку, 
таки трошки смальціовиту: а може вы теперь говѣйте? дакъ воно про сма
лець... теє... Да запевне Вы єн знаєте на п р а к т и к ѣ :  у мене вона була въ 
н а т  у рѣ...

А на що Вы унизили домъ Дьяконовой? зтже вонъ не в оди нт» ярусъ, 
а въ три: знизу — погреб'ь, а зверху — горище, а на горищѣ — дѣтськая. 
Якъ бы вонъ бувъ у въ ОДИНЪ ярусчз, дакъ я бъ сюю зиму носъ не одмо- 
розивъ!.. а то жъ гаспидська москалева такъ умудрилась, що въ хатѣ зав- 
сегды на двѣ степени було холоднѣйте чѣмъ на дворѣ. Знаете, на дворѣ— 
вогкій вѣтеръ подме зъ моря, або припече сонечко, дакъ тамъ и поте- 
плѣйшае: а тутъ зъ погреба такій вѣтры сѣверный ду-ють, що й самъ Ва
силь Кириловнчъ не сказавъ бы—гулять не пойду, а лепинувъ бы може у 
во всѣ лопатки. Хай ему халепа, якъ же то холодно: перо замерзає въ 
атраментѣ...

Одъ Бодянського книжокь не бачивъ ни й-ока171).
А якъ ся мае, як живе -  высок[об]лагородныіі панъ Юскевичъ-Красков- 

скій—его-милость Иванъ Даниловичъ? Якъ навѣдаетесь до его милости, 
дакъ будласковъ привѣтайте его одъ мене низенькимъ поклономъ, да убла
гайте его жону, що бъ вона дозволила ему хочъ на той часъ нанюхатьця 
кабаки досыть... 'На томъ тижнѣ почавъ я здагати «Похожденыя Ватурин- 
ського Одиссея»: тамъ и Ивану Даниловичу мѣстечко буде...

Змаганье було невелике — що се за змаганье! — але вельможный панъ 
Имрекъ журитця, та позирає сторчъ та зашморгомъ... Що було, те бачили, 
а що буде—те побачимъ...

*) Т а к у р у к о п и с у ,  з а м і с д ь: пак.
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Срезневській выкинувъ штуку: узявъ та-й заломивъ Прейса! Я слу- 
хавъ его лекцій зо-три: видко, що чоловѣкъ читавъ чортову пропасть. 
Уси студента у въ одинъ голосъ гудуть, що вонъ заткнувъ бы Прейса 
за поясъ,—и що Прейсъ противъ его и въ хлопци не годитця: от- 
такая ловись!.. Правда, Прейсъ таки вьялый бувъ на лекціяхъ: (только жъ 
куды було удку закине, дакъ уже выдупе рыбки!.. Та се не всякому було 
у прикмету...) А сей—такій дзин-дзиверъ-зухъ, що хочъ «въ оренду на та
нець» m ).

На актѣ (8-го февраля) читали рацію Сенковського176)—здаетця, «Озна
ченіи слова Русь». Панове професори ажъ за животы брались да реготали: 
нехай бы вже хто, хто—нехайбы реготали Соколовы, Рожественській177) и прочій, 
и прочій, и прочій, що только поткнись до исторической критики, дакъ тутъ 
заразъ воны у першу голову й суть, а то Й Топчибашовъ туды жъ, що й доен 
иѣруе у симъ климатовъ Птоломея,—и Грефе туды жъ, що по московськії й 
тяме одно только словце: «пошол ъ» ,  да й тое заповзло до його якось 
зненацька, якъ писавъ «о зродствѣ руского языка зъ санкритськимъ». Отце 
чтецъ скаже—Георгій, Грефе178) заразъ у хохотъ, Г и л  ей — вонъ ажъ ре- 
иаеться отъ реготу. Мабуть, вонъ причволавъ на актъ... но военному звычаю, 

зъ горѣлкою напившись чаю...
бо хочъ вонъ и не бувъ у «статныхъ .воинахъ», ало пуншъ жмуле на вза- 
воды... Якійсь ІІетербурській мартоплясъ злопавъ половину Демндовськои 
преміи за те только, що гарно, до смаку, пуншъ робе, и приклепомъ були 
якисъ мизерни иѣсеньки...

Сенковській говоре, що слова Русъ и Готъ и Скиѳъ—одно значенье. Про 
Русъ и Готъ мы зъ Вами колись сами балакали, и въ насъ тежч> выхо
дило, що Русъ—тее жъ, що-й Готъ—про се хочъ до сто бабокъ иди пи- 
татьця, дакъ воно такъ и е. Правда, Сенковській щось тутъ дуже корне- 
словывъ: за чужимъ реготомъ неможна було дослухатьця, еле що—правда, 
то—правда. Коли де вонъ уже загостривсь вельми, дакъ се коло Вудиновъ: 
ихъ вонъ селе на Волыни (Волынь у его йде одъ воловъ: хиба одъ воли?— 
такъ якъ жарынь, теплынь—одъ жаръ, тепло), тодѣ якъ у Геродота воны 
генъ-генъ пробираютця на сходъ сонця. Ну да со дарма: а то—вудинській 
городъ Голомъ вонъ уже переносе—на Волгу!.. Уже жъ коли передъ бе
р етъ  изъ Геродота, дакъ бери й задъ: коли беретъ имя й корнесловишь 
надъ нимъ, дакъ уже не цурайся и того, що вонъ додає тутъ, бо се певне 
буде справедливѣйше чѣмъ коверкане та перековеркано имья. Не знаю 
только, чи добре я вслухавсь.

Охъ, прощайте! утомивсь — утомивсь тому що крый маты Божа! очи 
злиплютця —спати хочуть. А тутъ ліс то ще книжку треба зашить.

Февраля 21-го СІІБ. їрехяруеньїй домъ Дьяконовой.

Листъ Вангъ дошовъ до мене на 13-й день: а перший—уже на 10-й 
бувъ у мене въ рукахъ: одъ чого бъ се?—Основьяненко—коли не въ Васъ, 
дакъ у Борзнѣ.

Зроду минѣ не було такой приведонціи якъ за Вашими книжками—изъ 
Основьяненкомъ та й зъ Шевченкомъ: нехай имъ осина горька! Теперь 
мовчу, бо на дворѣ свѣтъ, и я вліе 40 часовъ якъ спавъ, а въ 8-мъ часу 
треба зъ двору чухрить. Отъ побачите!

Ну ей Богу вы якъ на смѣхъ або в наругу!., прихожу сегодни до поч
тамту—питаю: чи можна листъ не запакований уложить у посылку? Можна, 
каже, чомужъ не можна? только хто нрійматиме, той штрафу 90 к. срибломъ 
заплате!.. А нехай же вамъ триста погибелей зъ вашими штрафами!., чкур- 
нувъ до дому—ближній свѣтъ!—одъ почтамта до Дьяконовой!., подбѣгаю до 
Невы, дивлюсь—стежка; о, слава тебѣ господи — тутъ навпростець буде
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ближше! й пойіповъ, й чемчикую собѣ гарненько: зыръ — ажъ се до опо
лонки!.. божевільна москальва, мабуть, неводъ, тигнула либо що!., вертатись 
назадъ?—далеко! Я й попхавсь по снѣгу: плигъ-плигъ-плигъ! (Чи легко жь 
се мини було?!)—що скокнешъ такъ по поясъ у снѣгъ и въѣдишъ!.. На
послѣдокъ таки доплигавъ до берегу: батечки! въ голѣнищахъ снѣгу пов- 
нехонько! тутъ уже, подобравши полы й задубивши кирею, дропака такого 
давъ, що ажъ москальва жахаетця дежъ бокъ, якъ по приску бѣгъ... При
бѣгаю запыхавшись до дому, хочу разпечатать книжку—сургучъ приставъ! 
я ножечкомъ его—ковыръ! а ножикъ—хрусь! й остались наши не въ сихъ 
не въ тыхъ! Заразъ перспичатую а зновъ потяну до почтамту—только вже 
не по гипотенузѣ—нехай имъ цуръ!.. Охъ, сіи гипотенузы въ мене въ 
шлункахъ сидять: ще зъ Москвы воны минѣ дались знатдя!..

(Февраля 22-го,'1 2  часовъ въ рандѣ) 170).
А д р е с а  на з в о р о т і :  Его Высокоблагородію Николаю Ивановичу Косто

марову, Господину профессору Императорскаго Университета св. Владимира,— 
Для передачи Нант. Ал. К у л ѣ ш у Въ Кіевъ. Квартира на Старомъ Кіевѣ 
въ Рейтарской улицѣ въ домѣ Клименовой.

29. П. Ч у й к е в и ч lt:0) — II. К у л і ш е ві.
1-го ЛІарта 1847 г.

Съ отъѣзда твоего я не имѣю о тебѣ никакихъ извѣстій. Просилъ Ка- 
стомарова дать мнѣ какія нибудь о тебѣ свѣденія, но Кастомаровъ столько 
же знаетъ, сколько и я, гдѣ ты и что ты. Шевченко, кажется, до-сихъ-поръ 
не воротился въ Кіевъ, а въ немъ главный источникъ свѣденій.

Это обстоятельство заставляетъ меня обратиться прямо къ тебѣ самому 
и попенять за то, что ты, кажется, начинаешь забывать стараго пріятеля. 
Пзъ Петербурга ты такъ часто писала, ко мнѣ, а теперь въ продолженіи 
двухъ мѣсяцова., ни полслова.

Женился ли ты? Об'ь этомъ запрашиваютъ меня Воронежцы. Я думаю 
отвѣчать имъ «да». Отъ чего жъ не удовлетворить любопытству земляковъ? 
Только спрашиваютъ мои родные, а не твои, потому что у тебя теперь, ка
жется не остается ни роду ни племени: недавно ты потерялъ то, что сколько 
нибудь связывало тебя съ недостойными твоими родными, именно отца, 
о смерти котораго мой отецъ пишетъ такъ: «Онъ (т. е. ты) «ему» (т. е. 
отцу) «оставилъ денегъ на его надобности 15 р. сер., которые но отъѣздѣ 
пантелимона па другой день уворовано кѣм'ь-то сѣмъ рублей, а послѣдніе 
не могу знать на что онъ ихъ издержалъ. Самъ же онъ приказалъ вамъ 
долго жить: Генваря 8-го числа умеръ безч, призрѣнія и три дня не гово
рилъ до смерти, только ревѣлъ, а речи не было. Но нантелимонъ просила, 
меня, дабы я его на щотъ отца увѣдомлялъ иощаще чрезъ тебя или въ 
Москву чрезъ профессора Бодянскаго съ передачею ему Кулѣшу, гдѣ онъ 
находится.—Брата, же его горбатії хотитъ на меня искать, что якобы я ихъ 
имущество перевелъ, по покойни Кулѣшъ положилъ было йодъ сохраненіе 
ко мнѣ казанъ и трубу, но казанъ продалъ Гусаковскому, а труба не его, 
а заложена ему Василіемъ Кащенкомч, за 50 руб., то онъ говорилъ, пускай 
до пріѣзду пантелимона остается, то пускай пантедимонъ у своемъ писмѣ 
объ ней напишетъ, какъ съ нею распорядиться. Мы слыхали, что яко-бы 
нантелимонъ ѣдучи вь Борозиѣ женился на ком'ь-то: правда ли это или нѣтъ, 
увѣдоми насъ».

Если ты счастлива, въ новом'ь твоема. состояніи, то я благодарю Бога: 
ты достоинъ всего, что есть лучшаго на землѣ. Скажу между прочима., что 
твой примѣръ заразителенъ: Кастомаровъ также женился, да и я не знаю, 
удержусь ли ота. этого искушенія.—Это однакожъ еще гипотеза, если она не 
исполнится, то я непремѣнно современемъ пріѣхать къ тебѣ заграницу.



/ () Володимир Міяковський

Меня обѣщали перевесть лѣтомъ въ Кіевскую 1-ю Гимназію.
Жаль, какъ подумаешь, что ты я думаю, теперь никогда не заглянешь 

въ Воронежъ, который останется для тебя дорогъ по однимъ развѣ воспо
минаніямъ. Правда ты отдалъ уже ему дань, какъ родинѣ181), но все же жаль: 
безъ тебя, безъ твоего пера пруды его заглохнутъ, березы и вербы съ горя 
еще плачевнѣе опустятъ свои вѣтви. И скоро ли ихъ оживитъ чья нибудь 
рука!

Пожалуйста, не скупись на письма; хоть въ нѣсколько присѣстовъ, да 
намахай огромнѣйшее письмо съ подробностями о за-границѣ. Твой Ч у ft- 
ке в и ч ъ  182).

ЗО. В. Б і л о з е р с ь к и й — 0 п. М а р к о в и ч у.
Року Божого 1847, книтна 2-го н. с. Варшапа ls3).

Щырый и вирный мій пріятелю, Опанасе!
Будь здоровъ, мій коханый, зъ Великоденными Святами и нехай Божа 

Благодать помагає тоби у во всякимъ добрымъ дили и на всякимъ мисти, 
де тебе Госпидь поставыть. Скажи мое вирне слово и всимъ твоимъ и моимъ 
родычамъ, перехрести мого хрещеныка, щобъ іого Господь благословывъ.

Якій бы дорогій бувъ для мене празныковый подарунокъ, колы бъ и къ 
Велыкодню прийшла до мене одъ тебе звистка! Да де жъ таки! Вы скажете: 
не знаемъ адресу; а въ Варшаву, колы хочите, можна писати одно имение. 
Ще й теперъ мыни чудно, шо я у Варшави, у тій гордій столыди, що ко
лись грозылась на нашу бидну сыроту Украину А теноръ? чи натякне тоби 
хоть що не будь тую давнюю годину?

Все йде, все мынае, и краю немає!
Багато думокъ навіяло мыни путеванне, въ перший бо разъ выглянувъ 

я на шыршый свитъ, нижъ якій кругомъ насъ ворочався. Трудно передать 
на бумази те, що вибралось у души и въ серди, и я пишу теперъ до тебе 
тилько для того, щобъ тоби було видомо, якъ мени або намъ живется. До
рога наша була, хвалить Бога, благополушна: ни якои бидьт мы не зострилы. 
Йдучи, мы не переставалы посувать у передъ днла: на всякій станціи пи
сали листы до блызышхъ нашому серцю людей, а сыцгочи у коляси, П. А. 
читавъ чудесный ричы нашого славного поэта. На дорози не разъ намъ 
стоялы миста и будинки, который займали сіино нашъ умъ и будылы 
вобразню *). Чудесно опысавъ ихъ нашъ правдивый діепыседь, и я це 
зъумію и мало прибавить свого до ёго биысу.

Поки ще мы іихали **) мнжъ своимъ народомъ, то все здавалось, що мы 
не на чужини, а якъ же въихалы**) въ Гродненську губернию и въ ушы 
вдарилось чужеє слово, то стало намъ жалко тоеп стороны, що покинулы, 
жалко тыхъ людей, зъ якимы жылы душею и тыи мовы, котра насъ пры- 
витала, якъ мы народились на свитъ Божий. Не чутно тутъ ни нашого жи
вого слова, ни тоеп писни, що промовляє до самого серця. Боже! колы бъ 
хто такъ засинвавъ, щобъ намъ свою Украину хочъ ще разъ побачить. 
Але на дармо бажаешъ: усюды глухо и сумно! На той часъ мы и забулы, 
що и пойхалы жъ за тымъ, щобъ побачить чужыи земли и ыяшыхъ людей, 
и набрать для свого розуму допыта и науки: такъ заголосило въ насъ серце! 
Теперъ я познавъ як звязаны мы и зъ своею родыною и якъ тяжко тому, хто 
іи не бачыть: не дивно, що одъ журбы за нею люди умирають.

Пидъйздзячы пндъ Ж-ытомиръ, показались намъ изъ земли каминня або 
скёли, якихъ у насъ не побачышъ. Дали пошлы города и замки зъ такимъ 
видомъ, що очы мусять на нихъ задывыцця, а серце—задумацця надъ старо
давнею годиною и порядкомъ. Одначе все теє вдалося намъ бпднымъ передъ

') іі а д р я д к о м  н а д  д и м  с л о в о м н а д п и с а н  о: въобразность.
**) Так у рукопису.
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тылы старосвицькими помянныкамы, що стоять соби, сумуючи, у Корди и 
въ Острози. Ты объ ихъ прочитаетъ таке слово, якого ще мы не чулы до 
сіеи поры. Замокъ Корецький стоить теперъ у руинахъ, а колысь имъ вла- 
дилы княжата Чарторыйськи, хцо були роду Украннського, а потимъ пере
вернулись на Унію и стали ненавидными для свого народу. И йхъ постигла 
тяжкая кара: бо казаки Хмельницького добули замокъ, хочъ якъ винъ мицно 
був-ь збудованъ, добули ёго и спалили: заяснивъ страшно пожаромъ той 
замокъ, де колись веселились ясновельможный, зневажаючи свій народъ и 
виру: и зъ того часу не показувалась сюди ни жизнь, ни радистъ: наче зго- 
рилы воны у пожари! Ходили мы довго кругомъ, и въ середини того замку, 
и дывылысь на ричку, що тече у его подошвы на Корець, на села и лиса, 
що маячять у дали, та й думали: такъ колысь глядилы давни жильци зъ 
своихъ богатыхъ покоивъ, у высоки викна замковыхъ баштъ: и веселились, 
и мучились сердешными муками, и любылы и ненавыдили; а теперъ тилько 
руины по соби зоставили: н на мисти ихъ радостей, порисъ бузъ да трава 
пустьшня, и де воны ходили и говорили, тамъ теперъ ходить шумный ви- 
теръ! Мы й сами засмутились: а насъ самыхъ не постигне жъ тая доля, 
колы не будемъ старатись для общого блага, колы будемъ любыты себе 
билыпъ себе, нижъ бративъ своихъ? О, конешне, постигне ще й гирша; бо мы по 
соби и руинъ бы не зоставили, котрії бъ заняли н порадовали подорожнего!

Не те бъ сказавъ я тоби объ замку князя Константина Острожоького, 
да вже ты послухай дуччихъ ричей.

О Варшави можна багато росказать, да нехай у друге, бо немаю часу. 
* Мы зъ коханою сестрою184) одговились и година за годиною проходить 
у насъ въ добрымъ дили. Мы читаемо, пишемо, учимось; вона рисує и по
казує велику дотепность до малярства, такожъ учпцця по польски. їй скоро 
прійде паспортъ и воны мене не ждатимуть, а пойідутъ найпершь у Познань, 
а мини прійдется доганять йхъ десь загряішцеїо. Щожъ будешь робить?

Мы забрали знакомость згь Маціевськнмъ185), Дубровськнмъ1SU), Линде187), 
Панію Зѣмѣнцкою188) и другими литераторами. Линде намъ сказавъ, що винъ, 
за старпстю, передавъ свой труды Учителю ІІельве, и якъ тилько я зъ нимъ 
познакомлюсь, заразъ напишу Николаю Трох.[имовичу], которому передай мій 
усердный поклонъ. Поклонись усимъ, хто объ мини памятае. Я написавъ 
до Марц.[инковських] у Вилынану. Той, хто вже, може, повинчався зъ своею 
вирною дружиною, получить листъ; ты постарайся переписать его и давай 
перенысовать усякому, хто захоче, сюю литературную статью, щобъ було 
кильки экземпл.[ яровъ] щобъ часомъ не загубилась.

Цнлую тебе усердно и люблю тебе щиро. Бувай у Ник. И. и будь благо
разуменъ, тилько...

Пиши до мене якъ наибилыпе и якъ найскорише: В. М. Б. въ Варш.[аву] 
На Краковскомъ Предмѣстья Л» 429.—

Поклонись 0. Ѳеофану, которому буду вовѣки дяковать. Извыны мене 
передъ Страшк, [свичем]18!І) и Линнич.[енком] 19°), що я у Гіхъ не бувъ, хочъ 
и бажавъ сёго. Кланяйся усимъ1111).

Ко н в е р т  з адресою:  Его благородію Афанасію Васильевичу Марко
вичу В ъ  К і е в ѣ .  На старомъ городѣ, на Крещатикѣ въ домѣ Марцинков- 
скаго, близь Университетскаго бульвара, Если нѣтъ въ городѣ, отдать кому 
нибудь въ домѣ Марцинковскихъ. 31

31. А. М е т л и н с ь к и й  — М. К о с т о м а р о в у.
Харьковъ, противъ католической церкви. 28 марта 1847.

Коханый ты мій Миколо!
Давненько таки ты не балакавъ еси зо мною. Та сйлькось! Я пе такій 

мудрый человѣкъ, щобъ и тобѣ оддячити за се довгою мовчанкою. Такъ
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почнемо на мову твою до мене де що казати. Саме важиѣше зъ усёго того, 
що ты до мене пишешь, конечне, е те за для тебе, що женишся: Се змѣна 
въ житьтю чоловѣка на цѣлый вѣкъ, и змѣна безпремѣнна, для всѣхъ, 
окроме де якихъ людей, котрыхъ небагато. Бажаю тобѣ зъ будущею жин
кою, зъ твоею матирыо, зъ усѣмъ родомъ доброго житьтя одъ Господа Бога, 
а далѣ здоровья и всякого другого счастія; бо теперъ усе для Васъ обще, 
и одинъ безъ другого стало буть ничого не матиме. А я для тебе останусь 
также риднымъ, якъ бувъ и попереду, бо не маю и не матиму симьи, пле
мени и роду особливого: такъ пинию житьтя мое, а може, й не безъ Божого 
попущенія.

Панъ П. П. Артемовскій Гулакъ192) иногдй хворае, а дѣла не покидає: 
нагадать хочъ про адъюнкство я немавъ случаю, та и не знаю, чи послу- 
жилось до чого.—Коли хочъ, напиши до ёго.

Письмо твое диішло до мене на страстній недѣли. Чувъ одъ Сементов- 
ского, що и винъ одъ тебе получивъ. Я не думаю, якъ ты писавъ и пи
шешъ, щобъ война за правописаніе була за даромъ: бо писання и вымова— 
знамя характера и существо народности. А що таке война за дворянство, 
не вѣдаю, а ровно, и що зъ того буде. Я предлагавъ, окроме правописанія, 
змѣну книжокъ и проче, и ничого на те нечую.—Писавъ недавно до Срезнев
ского, якій, видно, дуже чимсь занявся, що тильки до родпчйвъ шше. ІІочувч. 
недавно, що Кулѣщъ за гряницею, а Шевченко зазнався съ чарочками 
(шкода!)—Чи не багато, пане брате, замышляешъ? Купуешъ имѣніе: гляди, 
щобъ не процыядрить грошей за даромъ!

Кулѣпгь просивъ збирать пидписку на Чорную раду на малоросс.; почавъ 
було збирать, а тиі рады немае! Писавъ ecu про Хмельницкого: розпыту- 
вався, а про Хмельницкого не чути! Задумали - осте изданьня для простого 
народу: Чогобъ, кажу, лучче! Почавъ було и самъ я приглашать де кого 
писать, що можно для того благого дѣла изъ людей, знающихъ науку добре... 
такъ ни бо! Вже впъять щось шипе! Хто жъ> звѣриться на насъ, якъ буде 
на тыждень симъ пъятшщь?

Общество для печатанія не гудю, тильки нужно его утвердити гаразді.. 
а то нихто не пристане изъ постороннихъ, а колы мало буде, то выііде изъ 
нёго пшыкъ! Совѣстно и казать (хоча и казавъ); бо не вѣдаетъ, що одвѣ- 
тить на деякії необходими вопросы. Моя рада (и до ней приставъ бы де 
хто): обирається сумма (безъ всякого общества... См. Сводъ угол. Зак.) для 
пособія при изданіи сочиненій, имѣющихъ предметомъ Южную Русь но языку 
и содержанію или принадлежащихъ Южному Краю Россіи гл. этихъ отноше
ніяхъ, и имѣющихъ цѣлію содѣйствовать так. обр. познанію своего отече
ственнаго, и противодѣйствуя распространенію чужеземныхъ не свойственныхъ 
духу и почвѣ народа мечтаній (еще что нибудь о народности, не разрывно 
связанной съ правосл. и Самодерж.). Послѣдуя примѣру Географическаго 
общества и тому подобное (ты понимаешь, что надобно оставлять что нибудь 
и для размышленія читателю, и соблюдать не только національныя, но и 
оффиціальныя формы). Подписчикъ взноситъ 10 или 15 р. с. единовременно 
(кто хочетъ, пожалуй и больше: тѣмъ лучше!) Капиталъ кладется въ При
казъ Общественнаго призрѣнія въ Кіевѣ и Харьковѣ (для избѣжанія издер
жекъ при пересылкахъ), съ тѣмъ, чтобы проценты ежегодно выдавались въ 
Кіевскія и Харьковскія типографіи за напечатаніе упомянутыхъ сочиненій. 
Сочиненія должны быть одобрены, но крайней мѣрѣ; тремя изъ подписчи
ковъ, доказавшихъ свое знаніе языка и края или избранными отъ прочихъ 
подписчиковъ. Подписчики получаютъ проценты (даже 10-ый!) На свою сумму 
книгами, изданными (ничего не теряютъ), а сверхъ того напечатанные эк
земпляры предоставляются автору въ пользу и распространеніе (подписчики 
постоянные могутъ н должны бы помогать также сбыту). Я надѣюсь быть
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лѣтомъ въ Кіевѣ. Ежели общество рѣшится на что нибудь подобное, взнеси 
за меня: или отдамъ лично или пришлю деньги, ежели дѣло состоится, и 
найду участниковъ а не то буду подписчикомъ на Шевченка и хорошія 
сочиненія.

Кланяюсь панови Шевченковй и посылаю оцей подарунокъ. Де винъ 
блукає, Богъ его знає: перешли до ёго. Извѣсти, коли кому изъ щирыхъ 
знадобиться моя книжка: багатому за гроши, а бѣдному за спасибй идучи 
у Кіевъ буде случай передать. Тутъ починають багато де хто говорить, а 
у мене есть довольно и писаного, бйльше чужого, и, особливо по языку, 
дуже доброго. Якъ бы составився капиталъ то навѣки найшлась бы дорога 
для слова и дарованія. Уже на 300 единовр. пожертвованій можно бъ мати 
проценты для невеличкои книжечки. А що бйльше, то лучче для кожного, 
и потому було бъ выгодно для кожного шукать пристаючихъ до сёго дѣла. 
Программу въ такомъ родѣ, какъ я отчасти накинувъ, треба бъ напечатать 
и роздать ревнителямъ въ достаточномъ числѣ экз. (печатное много значить). 
Существо дѣла, напр., что печатать на южномъ языкѣ, подразумѣвать, и кому 
слѣдуе, объявить, и соблюдать; въ печатной же програмѣ нечего входить 
въ м е л о ч и и подробности; они должны быть приняты tacite. Я готовъ 
може пристать и до Вашого плану но ты ничого про се вгіъять не пишетъ 
и до Сементовского 193). Да и какъ, опять просить давать сочиненія безмездно 
кого нибудь. Свое готовъ бы, но чужое просить совѣстно. Но, повторю, 
чтобъ дѣлу доброму не помѣшать, на 1-й разъ 10 р. за меня а дальшъ, 
побачимо, якъ Богъ дастъ.

[На о к р е м ом у а р к у ш і  р у к о ю  М е т л и н с ь к о г о : ]  Нѣкто обѣщалъ м нѣ 
(студентъ) тоже пристать къ общей подпискѣ 10-рублевой и пригласить дру
гихъ, ежели дѣло будетъ обезпечено. Но денегъ у него теперь нема.

По всему видно, что необходимъ уставъ, може писаный, но прочный.
[ Н а  з в о р о т і  л и с т к а  р у к о ю  II. Т и х о н о в и ч а : ] 191)

Милостивый Государь Николай Ивановичъ!
Ты совершенно забылъ стараго товарища. Если бы не Амвросій Лукья

новичъ, я не зналъ бы, что ты женился. Поздравляю и желаю отъ души 
всего добраго. Ты писалъ въ одномъ письмѣ, что у васъ въ Кіевѣ вышли 
сатиры [Ювенала]1SS) съ объясненіями одного изъ вашихъ профессоровъ: 
если онѣ достойны вниманія и не слишкомъ дороги прошу вышли мнѣ эк
земпляръ, за который получишь деньги. Т и х о н о в и ч ъ ) 196).

32. К. С е м е н т о в с ь к п й 197) — М. К о с т о м а р о в у .
Говорить ли Вамъ, неоцѣненный Николай Ивановичъ, о томъ, съ какою 

искреннею, задушевною радостію узналъ я изъ письма Вашего отъ 18 про
шедшаго Марта о предстоящей женитьбѣ Вашей? Думаю, что до сихъ поръ 
вы уже владѣлецъ своего щастія. Увѣренъ, что особа, избранная вашимъ 
сердцемъ, достойна такого выбора и принесетъ Вамъ примиреніе съ про
шедшимъ, такъ враждовавшимъ съ Вами, и прочное щастіе въ будущемъ. 
За тѣмъ мнѣ остается отъ всей души поздравить васъ съ этой отрадной 
перемѣной вашей жизни и пожелать Вамъ обоимъ всего найлучшаго. Не 
сомнѣваюсь, что каждый изъ Васъ найдетъ его въ другомъ, а это и будетъ 
залогомъ того постояннаго семейнаго благополучія, которое такъ рѣдко 
встрѣтите въ нашъ разсчетливый вѣкъ. Да будетъ милость Господня на васъ 
обоихъ! Смотря на Васъ, радостныхъ и щастливыхъ, мы будемъ еще болѣе 
увѣряться въ глубокой истинѣ словъ: не добро бытп человѣку єдину!

Хотя въ томъ положеніи, въ какомъ вы теперь, не въ пору все посто
роннее: вамъ бы хотѣлось только наслаждаться своимъ щасгіемъ, забывая 
о всемъ прочемъ, но по дружескимъ отношеніямъ нашимъ я надѣюсь вы

79
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охотно извините мою болтливость, но которой я не .могу отказать себѣ въ 
удовольствіи поговорить съ Вами еще коі"і-о чемъ, тѣмъ болѣе, что давно 
уже я не имѣлъ отого удовольствія.

Вы постоянно поражаете пасъ новостями. Какъ съ неба свалилась вата 
Славянская Мнфологія108)! Прежде ни слова о ней и вдругъ она родилась, 
відросла, возмужала (въ этомъ послѣднемъ мнѣ особенно пріятно будетъ 
убѣдиться) и уже успѣла попасть въ плѣненіе Вавилонское! А вы, обо всемъ 
этомъ пи слова! Самой книги я до сихъ поръ не получилъ и жду ее съ 
нетерпѣніемъ. А p r o p o s ,  п р и ш л и т е ,  Б о г а  ра ди ,  В о й ц и ц к а г о 1"),  
по д а в н и ш н е м у  о б ѣ щ а н і ю .  Взамѣнъ этой новости я не могу передать 
Вамъ ни одной, столько же пріятной.., Но вотъ что покажется и вамъ, безъ 
сомнѣнія, интереснымъ. Братъ Николай 200) столь борзо и неукротимо мараю
щій бумагу, напечаталъ недавно Путешествіе но Южному Берегу Крыма, 
гдѣ онъ никогда не бывалъ. Не правда ли это очень мило? Книжка издана 
опрятно и даже красиво (за исключеніемъ опечатокъ, которыя—необходимая 
принадлежность изданій Николая); слогъ довольно плавный, иныя мѣста 
читаются даже съ удовольствіемъ: но по врожденной привычкѣ автора пере— 
и—привирать у него, по мѣстамъ вышли горы тамъ, гдѣ въ натурѣ, какъ 
увѣряли насъ бывавшіе в Крыму, легли долины и найдете долины, гдѣ въ 
натурѣ наоборотъ высятся горы. Оттого въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ ѣздилъ 
въ коляскѣ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ, и татарская лощадка съ трудомъ 
пробирается тамъ по крутизнамъ и стременамъ? C’est ші peu trop, какъ 
говорятъ французы....не правда ли? Но смѣлымъ Ногъ владѣетъ?

Собственно въ Харьковѣ ничего особенно новаго. Правда есть одна но
вость, но печальная, тревожащая весь городъ. Это—отчаянная болѣзнь на
шего К нязя201), котораго мы считаемъ уже не отъ міра сего. Весь медицинскій 
факультетъ безгласенъ предъ его болѣзнью, которая страшно его измѣнила 
и безъ сомнѣнія, скоро лишить пасъ добраго начальника. Князь Цертелевъ 20'-“), 
проѣздившій нѣсколько мѣсяцевъ въ Петербургъ, недавно возвратился н 
въ послѣдніе дни, по словамъ Ре іі польскаго202) принялъ жезлъ Правленія, вы
павшій изъ охладѣвающихъ рукъ нашего Князя. Преосвященный Иннокентій'-04) 
напечаталъ и выпустилъ въ свѣтъ новое собраніе проповѣдей, большею 
частію говоренныхъ въ Харьковѣ, подъ заглавіемъ В е л и к і й  П о с т ъ .

Тихоновичъ кланяется вамъ и какъ Вы писали къ Амвросію Лукьяновичу, 
что кто-то изъ профессоровъ вашего Университета издалъ объясненіе Сатиръ 
Ювенала, то Полнкарпъ Васильевичъ просить Васъ прислать ему экземпляръ 
этого изданія, а онъ, но полученіи, незамедлитъ выслать вамъ слѣдующія 
деньги.

Жду вашего отвѣта, хотя не скоро, потому что, безъ сомнѣнія, семейная 
жизнь прибавить вамъ нѣсколько заботъ, а и безъ нихъ, вы были такъ 
дѣятельны въ корреспонденціи! Заочно поручаю себя знакомству п вліянію 
вашей супруги.

Душевно любящій и уважающій васъ К. С е м е н т о в с к і й 205).
8 Апрѣля 1847. Харьковъ.

33.. П. К у л і ш  — II. Ч у й к е в и ч у 2ое).

Варшава, 1847, —— — Г, 
марта 31

Не забываю я старыхъ пріятелей, а молчу потому, что нѣтъ особенной 
надобности писать къ тебѣ, тѣмъ болѣе, что свѣдѣнія о моихъ приключе
ніяхъ ты могъ получить и отъинуду, и при томъ за меньшую цѣну, какъ 
это докажетъ тебѣ, или лучше сказать, доказало уже, письмо это. Хоть не 
такъ скоро, какъ думалось, но я таки женился и переѣхалъ наконецъ за
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грань родной земли. Уже съ мѣсяцъ живу въ Варшавѣ и цвенькаю зъ Ля
хами такъ какъ тотъ, о которомъ сказано:

Ой пье Сава и гуляо,
Ляхомъ вырубае.

Скоро переѣду въ Пруссію. Если тебя переведутъ въ Кіевъ, то у Ко- 
стом.[арова] прочитаешь мои письма, въ которыхъ «пространно и ясно и 
удивительно показано», что я видѣлъ и чувствовалъ, «и явствуетъ все». 
Повторять же все то было бы тратою времени хотя для тебя и пріятною, 
но съ моей стороны неблагоразумною.

Да, я счастливь своею жинкою: такая Украинка, что просто—восхище
ніе! Шевченка наизусть знаетъ, а въ Исторіи заткне за поясъ пиша го и 
скубента. Женщина разумная, твердая въ намѣреніяхъ, чувствительная къ 
бѣдствіями, человѣчества, однимъ словомъ—достойная самой высокой сту
пени въ обществѣ. Костомаровъ намѣренъ былъ жениться послѣ святокъ. 
Можетъ быть, уже и женился. Я этому радуюсь. По тебя умоляю не же
ниться. Ты погубишь себя и разрушишь мои блистательнѣйшія надежды. 
Вѣдь ты читалъ послѣднее мое сочиненіе, подаренное тебѣ Костомаровымъ? 
Подумай объ этомъ. Да еслибъ и не то, то тебѣ совсѣмъ не слѣдуетъ те
перь жениться. Тебѣ прежде всего нужно побывать за границею и пройти 
сквозь полный курсъ гидропатіи, а женившись это не такъ будетъ удобно, 
да и поздно въ отношеніи къ дѣтямъ. Кромѣ того—посмотри на будущую 
твою жизнь въ провинціальной тьмѣ. Не лучше ли, вкусивши плодовъ про
свѣщенія Европейскаго-, жить и дѣйствовать вмѣстѣ съ такими людьми, 
какъ я и другіе твои друзья? Подумай объ этомъ крѣпко и побереги свою 
долю, которая еще въ твоихъ рукахъ покамѣстъ. Мнѣ иное дѣло, Костома
рову тоже, но тебя да сохранитъ Господь отъ женитьбы!

Благодарю тебя за извѣстіе о смерти человѣка, жалкаго въ высшей 
степени 207). Теперь мнѣ на свѣтѣ еще свободнѣе и свѣтлѣе. Я уже написалъ 
въ Воронежъ о томъ, какъ поступить съ моимъ наслѣдствомъ, а вѣритель
ное письмо Гукову послано еще изъ Борины. Хочу осчастливить бѣдну мою 
Оленку н ея мать, который никогда познали, что значитъ домашнее доволь
ство и изобиліе. Гуковъ водворитъ ихъ вт> моемъ хуторѣ по словамъ Да
вида: н а  м ѣ с т ѣ  з н а ч  и ѣ  в о д в о р и  мя,  па  в о д ѣ  опокой нѣ  ос 
н о в а  мя.  Кажется такъ! Начинаю опять забывать Псалтырь, а въ Кіевѣ 
я было вытвердилъ его почти врядъ наизусть. Вороиѣжъ теперь не будетъ 
для меня чужбиною, какъ ты видишь. Теперь то я могу сказать вспоминая 
о немъ: Есть въ мірѣ память обо мнѣ, есть въ мірѣ сердце, гдѣ живу я. 
Хуторъ свой я постараюсь устроить такъ, чтобъ можно было и мнѣ про
жить въ немъ съ недѣлю, когда случится ііроѣіжать черезъ Черниговскую 
губернію. А кто знаетъ? можетъ-быть подъ старость мнѣ незахочется нигдѣ 
жить, кромѣ этого пустыннаго уголка, надъ которымъ, по волѣ Божіей, 
взошла звѣзда моя! Но крайней мѣрѣ нигдѣ вечернія п досвиточныя сказки 
не представляются мнѣ такими очаровательными, какъ подъ тамошними 
соломенными стрѣхами. Прощай! Твой П. К у л ѣ т ъ .

( П р и п и с к а  Б і л о з е р с к о г о:]
Землякъ вашъ, который васъ щиро кохає и поважає, кланяе вамъ изъ 

чужой далекой стороны. Чы скоро я почую ваши пѣсни? В. Б.
( Приписка  Ку л і ш а:]
Прошу тебя и еще прошу, и да стоитъ моя просьба тысячи, собирай 

украинскія слова на Волыни и списывай густо на бумагѣ почтовой для 
врученія Костомарову, который перешлетъ мнѣ; особенно мнѣ нужны назва
нія земледѣльческихъ орудій и ихъ принадлежностей и вообще названія 
предметовъ изъ домашняго быта: Хочу приступить въ Прагѣ къ переводу 
Одиссеи на Украинскій языкъ изъ Жуковскаго и иностранных переводовъ 208).
За сто літ - б.



82 Володимир Міяковський

34. П. Ч у й к е б  и ч — М. К о с т о м  а р о в у 20!Г).
Братъ Николай Ивановичъ!

Давно я собирался писать къ Вамъ, н всо откладывалъ до полученія 
книгъ, которыя, по словамъ Вашимъ, должны быть высланы въ Великую 
пятницу. Не по.іуча ихъ въ надлежащее время, я не затруднился истолко
вать причину такой неаккуратности, а истолковавъ не осмѣливался до вре
мени писать къ Вамъ, свято уважая первые дни гпменея, сладости котораго 
не должны быть нарушены даже намекомъ на то, что мы не принадлежимъ 
небу и что земное, хоть сколько вибудь насъ касается.

Поздравляю Вась, Николай Ивановичъ, тысячу разъ поздравляю съ 
счастіемъ, котораго Вы наконецъ достигли! Цѣните его, какъ благо, одинъ 
разъ даруемое человѣку и благоденствуйте, только не измѣнитесь въ своихъ 
благородныхъ стремленіяхъ.

Не угодно ли будетъ Вамъ прочитать повѣсть моей жизни. Вотъ она: 
Новоселицы, мѣстечко Бессарабской Области, лежитъ противъ Молдавіи и 
Буковины. Отъ первой отдѣляетъ его Прутъ, а отъ другой рѣка Сухая. 
Положеніе Новоселиць довольно красиво и сами они не такъ бѣдны, какъ 
вообще Бессарабскія деревни.—Не знаю чему приписать это: тому ли, что 
владѣтель ихъ Стурза богатый помѣщикъ, или что въ нихъ находится Та
можня,—Богъ ихъ знаетъ! Только въ Новоседицахъ есть не только церковь, 
хотя еще строющаяся, красивой наружности, но даже кое-гдѣ порядочные 
сады, что вообще въ Бессарабіи бѣдной деревьями, ‘а богатой молдавской 
лѣнью и неповоротливостію, большая рѣдкость.—Въ этихъ то Новоседицахъ. 
въ сторонѣ отъ главной улицы, разбросано нѣсколько хижинъ опрятной, 
но бѣдной наружности. Возлѣ нихъ нѣтъ ни заборовъ, ни другихъ при
строекъ въ родѣ хлѣвовъ, сараевъ и проч., какъ это бываетъ въ Малороссіи 
и другихъ благословенныхъ странахъ сѣверскихъ: особнякомъ стоятъ онѣ, 
какъ поссорившіяся; ни плетень, ни заборъ не соединяетъ ихъ.

Въ одной изъ такихъ хатъ живетъ старуха хозяйка, прославившаяся 
чуднымъ искуствомъ лечить разные недуги.—Больные у нее не переводятся, 
и лѣто и зиму обѣ половинки ея жилья полны чающими движенія воды. 
Впрочемъ и тутъ не безъ различія: въ правой половинѣ дома обыкновенно 
помѣщается какое-нибудь благородіе, а лѣвая занимается чернью. Тутъ вы 
встрѣтите дитя съ ногъ до головы покрытое ранами, запачканнаго мужика, 
грязную молдованку. Въ добавокъ ко всему этому и семья хозяйки, состоя
щая изъ нее самой, сына, невѣстки, невѣоткиной сестры и внука, помѣ
щается въ лѣвой половинѣ; варистая печь, котъ и собака дополняютъ хат
ній ссоръ.

Но все это не чудо, что въ мужицкой хатѣ все мужики да грязь, а то 
чудо, что здѣсь же часть хаты отгорожена параваномъ, состоящимъ изъ 
двухъ сшитыхъ простынь, показывающихъ, что за нимъ живетъ нѣчто такое, 
что ему не совсѣмъ по сердцу картины цыганской жизни, столь восхити
тельныя въ поэмахъ Пушкина. — За этимъ параваномъ глазамъ вашимъ 
прежде всего представится чемоданъ, ничего вамъ не напоминающій и ши
нель, напоминающая многое.—Если же глазъ вашъ такъ любопытенъ, что 
потребуетъ заглянуть дальше, тогда Вы убѣдитесь, что не обманулись и что 
шинель дѣйствительно принадлежитъ тому, за чью вы ее приняли: передъ 
вами съ повязанною головою, съ лицомъ изможденнымъ тоской и діэтою 
лежитъ во всю длину свою козакъ Чуйкевичъ.

Не нужно говорить чего онъ сюда забрался, ужъ конечно не добро за
несло молодца въ чужедальнюю сторонушку, что въ землю ль басурманскую 
и заставило рѣшиться на пятинедѣльное заточеніе! Да, Николай Ивановичъ, 
я дѣйствительно третій день живу здѣсь, скучаю и страдаю невыносимо210).
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Пожалѣйте обо мнѣ, нарѣченный братъ, и эта жалость пусть пробудитъ 

въ душѣ Вашей энергію къ перемѣщенію меня въ Кіевъ211). Въ этомъ вся моя 
надежда,—Мысль, что Вы не забыли меня, и что помните слово, данное 
мнѣ при прощаньи, нѣсколько услаждаетъ мое одиночество.—Теперь время 
напомнитъ обо мнѣ Юзефовичу. Что онъ скажетъ, объ этомъ прошу меня 
увѣдомить.

Письма адресуйте прямо въ Каменецъ, вовсе не поминая Новоселицъ. 
(обстоятельства и мѣсто моего жительства есть и должно быть для всѣхъ 
тайною), адресуйте же ихъ такъ: Его благородію Антону Даниловичу Кар- 
васовскому, надзирателю за учащимися К. Подольской Губернской Гимна
зіи, съ передачей такому-то въ Каменецъ-Подольскій.

Между тѣмъ постарайтесь выслать просимыя мною книги, а паче всего 
Грондскаго.—Адресъ Бодянскаго также да не будетъ забытъ Вами. Гронд- 
скій мнѣ необходимъ потому, что я здѣсь съ помощію одного большого 
знатока латыни, могу хорошо исправить мой переводъ. Въ Кіевѣ это не 
такъ-то легко будетъ сдѣлать.

Возвратился ли Шевченко и будетъ ли на лѣто въ Каменецъ.—Поклонъ 
ему отъ меня.

Опишите мнѣ хоть кратко Вашу нынѣшнюю женатую жизнь.
Если я со временемъ буду давать уроки въ Кіевскомъ образцовомъ пан

сіонѣ, то непремѣнно постараюсь образовать для себя ясену.
Какъ величайшаго доказательства Вашей ко мнѣ располоясенности 

прошу Васъ только о томъ, чтобъ меня въ іюлѣ мѣсяцѣ, не дальше, пере
вели въ Кіевъ.

Будетъ ли къ намъ, этотъ годъ визитаторъ, кто и когда именно.
Вашъ душею и тѣломъ II. Ч у й к е в и ч ъ .

М. Новоселицы. Бессарабской Области Хотинскаго уѣзда, і 8-го Апрѣля 1847 г .213).

35. П. А ш а п і н 218) — М. Гу  л а к о в і .
Любезнѣйшій братъ Николай Ивановичъ!

Минуя всѣ извиненія, всѣ прелюдіи писемъ, приличнымъ однѣмъ только 
женщинамъ, я буду прямо отвѣчать вамъ на полученное мною письмо214).— 
Какъ бы то ни было, но если мы начали переписку, которая не только мнѣ 
пріятна, но скажу и полезна, то мнѣ остается только просить васъ не пре
кращать ее.

Приведенное вами мнѣніе Казановы215) я нахожу справедливымъ, тѣмъ 
болѣе, что все нмъ сказанное часто подтверждается опытомъ. Но позвольте 
вамъ замѣтить: неужели вы предполагаете меня способнымъ мечтать сдѣ
латься когда набудь великимъ, или завоевателемъ, или монархомъ? Нѣтъ 
дорогой братъ. Такихъ людей, которые возвышались на высокую ступень 
славы, изъ ничего, -было мало, и они были большею частію геніи каждый 
въ своемъ родѣ; были и способностями п умомъ высшими, были наконецъ 
счастливцы отъ природы;—а мнѣ съ ними равняться—скажите—не смѣло ли? 
Конечно, я скажу, что во всемъ къ чему мы ни стремимся—оптическій об
манъ необходимъ. Если солдатъ мечтаетъ быть генераломъ—прекрасно; онъ 
не будетъ имъ никогда, но однажды построивъ въ своей головѣ такіе воз
душные замки,—онъ покажетъ болѣе рвенія къ службѣ; этимъ поддержи
ваются его силы, его здоровье—моральное и даже физическое. Такой обманъ 
если хотите сравненіе,—есть конекъ, пружина всѣхъ дѣйствій человѣка,— 
душа жизни гражданской и всего свѣта. Отнимите его у человѣка,—что съ 
нимъ будетъ? Но, между тѣмъ, каждому мыслящему человѣку, дана способ
ность предугадывать свое будущее, болѣе или менѣе, хотя бы даже и но 
теоріи вѣроятія, разбираемой въ математикѣ. И если разложить по этой 
теоріи мои планы и все то. что можетъ способствовать къ ихъ осуществле-
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нію; если строго и безпристрастно переложить все ато въ численныя вели
чины и привести къ формулѣ, то къ сожалѣнію и прискорбію великому— 
сказку вамъ: результатъ выйдетъ не утѣшительный. Впрочемъ я не хочу 
быть пророкомъ, тѣмъ болѣе для себя. Въ этомъ случаѣ, гораздо лучше 
закурить трубку п сказать подобно Турку или нашему Малороссу: что бу
детъ, то будетъ н будетъ то, что Богъ дастъ. Что написано въ книгѣ су
дебъ, то и будетъ. Богъ великъ и милосердъ, аминь.

И такъ закурите трубку, подожмите ноги по турецки, если хотите и 
будемъ бесѣдовать дальше—если хотите читать мое маранье. Я вамъ рас- 
казку мое мнѣніе про курсъ Франкера, такъ какъ вы у меня спрашиваете. 
Всякій кто хочетъ истинно заниматься математикой, и узнать ее по хорошимъ 
началамъ, долзкенъ быть благодаренъ Фрапкеру21(і) за его трудъ;—потому что 
другого курса, болѣе яснаго, болѣе отчетливаго, мы по крайнѣй мѣрѣ въ Рос
сіи—не имѣемъ. Какъ паука, основанная на здравомъ смыслѣ, на чистѣйшей 
логикѣ,- она у Франклера превосходна. Но учиться по ней тому, кто ма
тематикой еще не занимался, тому кто не привыкъ подвергать все строгому 
обсузкиванію; однимъ словомъ, новичку въ наукахъ и въ свѣтѣ —невозмозкно. 
Тутъ необходимъ наставникъ. Всѣ теоріи онъ выводитъ прекрасно и бы
стро;—представляетъ, опять повторю, математику, какъ науку мышленія и 
здраваго смысла. Но его курсъ мозкно назвать болѣе энциклопедическимъ, 
незкели ученымъ: о многомъ онъ совершенно не упоминаетъ, иногда зке 
такъ кратко, что нужно все таки или самому добиваться или справиться съ 
другими курсами.

Я завидую вамъ, что ѣдете въ Одессу; это уголокъ Петербурга; мнѣ 
жаль, что я бывши такъ близко около Одессы не могъ его увидѣть прежде 
Петербурга.

Что касается до меня, то я живу попрезкнему въ Елисаветградѣ, зани
маюсь много, рѣдко выхозку съ квартиры. —Недавно мы здѣсь веселились: 
въ казенномъ саду б. гулянье, феерверкъ и танцы. Много было дѣвицъ и 
дамъ. Нузкно вамъ замѣтить, что въ здѣшнихъ сторонахъ есть много кра
савицъ, если и не въ полномъ значеніи этого слова, но все таки больше 
числомъ нежели у насъ въ Малороссіи. Пріѣзжайте посмотрѣть Елисавет- 
градъ—это хотя и маленькій городокъ, но все таки лучше гораздо нашихъ 
уѣздныхъ. Кто живетъ здѣсь постоянно, то можетъ даже весело проводить 
время. Я познакомился почти со всѣми здѣшними зкителями, т. е.: съ ли
цами служащими, потому что здѣсь немного неслужащихъ; но мои занятія 
не позволяютъ продолясать знакомства.—Странное назначеніе въ нынѣшнемъ 
вѣкѣ принялъ на себя человѣкъ—весь свой вѣкъ учиться. Извѣстный нашъ 
генералъ Грабе217), котораго жизнь представляетъ столько разнообразныхъ 
картинъ и перемѣнъ счастія, теперь — по проискамъ приближенныхъ къ 
двору—удаленъ отъ командованія и живетъ въ Кіевѣ; я слышалъ, что онъ 
постоянно ѣздитъ въ Университетъ слушать лекціи; дома лее занимается 
химіей и механикой. Вотъ человѣкъ, котораго уже по этому одному, нельзя 
не уважать. Онъ написалъ, говорятъ, записки всѣхъ своихъ походовъ кав
казскихъ и послѣ 12-го года. Говорятъ, что оиъ также краснорѣчивъ на 
бумагѣ какъ и на словахъ. Онъ былъ адьютантомъ у Бериадота218) въ 13-мъ году, 
поэтому молено судить, что его и прежде знали какъ умнаго человѣка.—Но 
смотря на ого жизнь, на его заслуги, невольно задумаешься и спросишь 
самого-себя: что нее со мною будетъ, если такіе люди остаются у насъ въ 
неизвѣстности її бездѣйствіи? Неужели все, чего мы добьемся своими тру
дами, своими знаніями и ревностію, должно погибнуть п обратиться въ ничто 
черезъ происки другихъ?—Прощайте, любезнѣйшій братъ, желаю намъ весе
литься въ Одесѣ, а я надѣюсь скоро васъ видѣть и остаюсь вездѣ

любящій васъ братъ П. А ш а н и н ъ 219).
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П р и м і т к и :

!) В. Білозерський р. 1814 читав Ои. Марковичеві свою статтю про Гоголя („около трехъ 
лѣтъ тому назадъ"—у квітні 1847 р.). Стаття („разборъ сочиненій Гоголя"—як називає 
її Маркович) зробила на Марковича велике враження. Через те що в перший раз Біло- 
зерський не міг її докінчити, а Маркович через розсіяність не призначив дия й години 
для закінчення статті, то Марковичеві довелося листовно просити Білозерського визначити 
день і час для цього. (Матеріали до історії Кирило-Методіївського брацтва. Признання 
Кирило-методіївців. Приладив до друку М. Грушевський. К. 1914).

2) Вираз листа „напиши письменное обязательство побрести ко мнѣ въ извѣстный 
день"... звернув на себе увагу під час слідства в Київі. В оригіналі його підкреслено 
оливцем. Вираз цей та жартовливі слова в кінці листа дали матеріал для допиту Он. Мар
ковича (Матеріали, с. 131).

3) Тюллі, можливо Туллія (французькії транскрипція Tullie) дочка Цицерона (78—43 р. 
до Р. Хр.) без згоди батька втретє вийшла заміж за бешкетника і марнотратця Публія 
Корнелія Долаболю. Через важке особисте життя її ймення стало за символ великої 
туги. Історія нещасної дочки й батькові її принесла багато горя. Після її передчасної 
смерти Цицербн написав свій твір „Consolatio".

Ч Нейкирх Іван Якович (1803—1870), професор грецької словесности в київському 
університеті (1837—1868). Біограф (А. П. Липниченко) характеризує його „серьезнымъ, 
вѣчно спокойнымъ, чуждымъ всякихъ увлеченій, казалось даже и неспособнымъ къ намъ 
но своей натурѣ". (Біогр. Словарь проф. _унив. св. Владиміра... Подъ ред. В. С. Икон
никова. К. 1884). Порівн. Воспоминанія М. К. Чалаго (1826—1844), К. 1890, сс. 252—254.

5) Брамбеус — псевдонім відомого консервативного журналіста 0. Сенковського. 
(1800—1858), під той час редактора нудного товстого журналу „Библіотеки для чтенія".

в) Господин Фавят—нам невідомо кому належить де ймення.
7) Журналъ Министерства Нар. Просвѣщенія—офіціальний орган міністерства нар. 

освіти, виходив з 1834 р.
8) Оригінал у справі Архіву III відділу с.е.п.в. канцелярії 1847, № 81, ч. 4, арк. 4, Х»16
°) На допиті в III відділі Куліш дав таке пояснення до цієї записки: „Бѣлозерскій

отправлялся въ 1845 г. на вакаціонное время въ деревню къ одному знакомому ему 
семейству, въ которомъ онъ любилъ одну дѣвушку. Для этой дѣвушки онъ хотѣлъ купить 
иконку, изображающую Ангела-Хранителя и оправленную въ серебро со стразами. Но 
у него не было на это денегъ. Чтобы сдѣлать ему сюрпризъ, я купилъ эту иконку, 
завернулъ въ бумагу, надписалъ: „для самого лучшаго употребленія" и положилъ ему 
потихоньку въ карманъ его платья11.

10) Записка на клаптику паперу. Оригінал у справі Л» 81, ч. 5-
1!) Оригінал листа в справі № 81, ч. 11, Л» 2 d. Листа датуємо часом, коли Куліш 

збирався їхати до Петербургу. „Великій христіанинъ"—можливо В. Білозерський. У ново
російському календарі друкувалися маршрути. В календарі на 1838 р- (вид. П. Яхне- 
вича, Одеса 1837 р.>, якого ми мали під' руками, є докладний маршрут до Петербургу 
через Житомір. (Див. сс. 56—57).

12) М. Гулак десь у середині 1845 р., закінчивши свою дипломну роботу „Права 
чужинців", переїхав з Дерпта до Київа, де тимчасово вступив па службу до канцелярії 
генерала-губернатора, був введений потім Костомаровим до Археографічної Комісії, 
а власне готувався стати на науковий шлях. Невдача з магістерським іспитом у київ
ському університеті примусила його думати при поворот до Дорита. Куліш замість того 
кликав його до Петербургу.

13) Крім наукової стежки Гулак готовив себе ще й до літературної роботи, можливо 
нід упливом батька, який у листах направляв його інтереси в бік літератури, журналі
стики, радив стати йому редактором часопису, то-що.

н) Папери, про які мова йде в Кулішевому листі—ріжні історичні матеріяли, що 
Куліш від’їжджаючи до Петербургу залишив у Василя Білозерського. Перед від’їздом 
за кордон усі ці папери передано Миколі Даниловичу Білозерському в Борзні. (Див. 
Мат. 69 п. 9).

15) Оригінал у справі № 81, ч. 2. На звороті 2 арк. адреса: „Его Благородію Мило
стивому Государю Николаю Ивановичу Гулаку. Въ Кіевѣ".

і(1) 'в  Переяслав Ои. Маркович їздив до брата Василя, який з 7 вересня 1845 року 
був вик. обов. исреяслівського лісничого. Б ІІирятннському повіті жили батьки Оп. Ва
сильовича.

,7) Плетньов, Петро Олександрович (1792—1865), професор петербурзького універси
тету і ординарний академик, літератор, особистий приятель Пушкіна, покровитель Куліша, 
якого він перетяг до Петербургу, влаштував його на посаді й підтримував його в літе
ратурних і наукових підприємствах. Завдяки Плетньову, Куліша командировано р. 1847 
за кордон підготовитись для заняття катедри слов’янських мов і літератури.

ls) Краековські—знайома Кулішеві родина в Київі. Для них Куліш позичав у Мар
ковича гроші. В записці, що її взято при Кулішевому арешті, зазначено, що для 
Красковських він позичпв 25 серпня 1845 р.—400 крб. еріб., 1 березня 1846 р,—300 крб.,
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16 жовтня—100 крб., 29 листопаду—100 крб. і 9 грудня також 100 крб., а разом 1.000 крб. 
Для себе за той-же час Куліш позичив у Марковича 25 серпня 1845 р,—300 крб. 
і 18 жовтня—150 крб. цебто—450 крб. сріб. У записці одмічено, що з 1150 крб. нале
жить у місяць по 5 крб. 75 коп. сріб. відсотків на позичені гроші. Відсотки сплачено 
було в два строки: по 1 серпня 1846 р. і по 1 січня 1847 р.

10) Роман „Чорна Рада" був написаний р. 1845 — 46. В листі до 0 .  Волинського 
(К. Ст. 1897, іш. 9, с. 399) Куліш повідомляв його про свій план видання літературного 
альманаху, де думав умістити кілька розділів нового роману.

20) Куліш був лектором російської мови в петербурзькому університеті.
21) Никитенко, Олександер Васильович (1805—1877) —професор петербурзького уні

верситету на катедрі російської словесности і цензор петербурзького цензурного комітету. 
В Нпкитенка були великі зв’язки з журнальними колами, сам він був редактором на 
початку 40-х рр. „Сына отечества", а з 1846 р,—„Современника".

22) Останні два. рядки одмічено по полю червоною рискою. З приводу вираза „Совер
шаются въ тишинѣ дѣла" Марковичеві поставлено запитання при допиті його в Київі. 
„Подъ симъ выраженіемъ,—одповів Маркович,—я ничего болѣе не понималъ, какъ его 
(Кулішеві) литературные труды, въ томъ смыслѣ, что они, какъ онъ началъ, могутъ со 
временемъ направить нашихъ писателей къ разработкѣ матеріаловъ прежней жизни 
народа и русской исторіи въ видѣ романовъ, какъ это сдѣлалъ Вальтеръ Скоттъ". 
Куліш був захоплений своїми літературними й науковими успіхами в Петербурзі, і треба 
гадати, тцо пояснення Марковича цілком відповідає дійсності: перед Кулішем розгорта
лася блискуча літературно-наукова кар’єра, він закінчив великий роман, підготовляв ви
дання археографічного та етнографічного характеру, затівав видання альманаху, то-що. 
Порівн. аналогічне закінчення дальшого листа Куліша до Маркевича (№ 5): „Слава Богу! 
все идетъ удовлетворительно хорошо! Что я ни задумаю, все исполняется во благихъ, 
а многое творится такое, о чемъ ие успѣлъ я еще и подумать. Со временемъ узнаете". 
Оригінал у справі НІ відділу JVa 81, ч. 11.

23) Надія Михайлівна Вілозерська, сестра Василя Михайловича, була замужом за 
своїм братом у-других підполковником Миколою Миколаєвичем Забілою, з яким розій
шлася, і пізніше жила невінчаним шлюбом із Матвієм Теронтьовичем Симоновим (Номисому

•*) Це речення одмічено на полі червоною рискою. На допиті Маркович пояснив цей 
вираз так: „въ означенныхъ выраженіяхъ письма Кулиша я видѣлъ только оцѣнку этихъ 
рѣдкихъ въ настоящій вѣкъ нравственныхъ достоинствъ" („безукоризненная нравствен
ность", „кротость характера", „христіанская любовь"). Мат., 129. Куліша про це не 
допитували, бо папери Марковича, як і оригінал допиту, було доставлено з Київа до 
III відділу тоді, коли слідство в справі кирило-методіївського товариства було закінчено.

2Г>) II. 0. Плетньов був за ректора петербурзького університету з 1839 року.
'■*>) Срезневський ІзмаїлІванович(1812—1880).професор харківського, пізніше (з 1847 р.) 

петербурзького університету, видавець „Украинскаго Альманаха" і „Запорожской Старины" 
(1833—1838, шість книжок). Належав до харківського гуртка українських письменників, 
які переживаючи романтичний період української літератури, кохалися в народній поезії, 
записували народні пісні і використовували народні мотиви в своїх творах.

27j Метлинськпй Амбросів Лукіявович (1814 — 1870), укр. письменник - романтик 
(псевд. А. Могила), ад’юнкт харківського, пізніше (з 1850 р.) професор київського універ
ситету. Метлииський збирав народні пісні і р. 1854 видав їх у Київі в збірнику „Народ
ныя южно-русскія пѣсни". Куліш у 1846 році підготовляв до друку своє видання „Украин
скихъ преданіи", яке мав друкувати Бодяиськнй у „Чтеніяхъ Моек, об-ва Др. и Истории", 
навіть були надруковані, але но побачили світу через політичний процес 1847 р. (Див. 
листування Куліша з Бодянськвм, К. Ст. 1897 кн. 9 і 10). Пізніше всі ці преданія, пісні 
увійшли до „Записокъ о Южной Руси" (1856).

28) Оригінал в справі ЛІ 81 ч. П, Лі: 2 б.
20) Вацлав (В’ячеслав) Ганка (1791—1861), відомий чеський славіст. Разом із Шафа- 

риком, Коляром, Палацышм мав величезний уплив на розвиток панславістичиих ідей по 
всіх слов’янських землях. Праці Ганки найбільше полягали в виданні слов’янських, осо
бливо чеських пам’ятників письменства, історії та права. Знайомство Гулака з Ганкою 
було лигає листовним і сталося напевне через М. Д. Іванігаова, професора київського 
університету на юридичному факультеті. Правничі інтереси Гулака близько підходили до 
інтересів та тем наукових робіт Іванішева. Докторська дисертація, якуіванішев оборо
няв у 1810 році, була опрацьована порівняльним методом на даних з історії права давньо
руського та питих слов’янських разом із даними давнього германського права, Інтерес до 
слов’янського законодавства в Іванішева виник у звязку з закордонним відрядженням його 
рр. 1836—1838, під час якого Іванішев працював у Празі, між ипіпим і під керівниц
твом Ганки. До того-ж часу відноситься й ингаа, крім дисертації, стаття Іванішева 
„Древнее право Чеховъ" у Журналі Мін. Нар. Осв. (Ж. М. Н. Пр. 1841 т. XXX, лютий, 
с. 99)—в статті цій уміщено переклад одного з уривків чеського рукопису „Рядъ зем
скаго права", з примітками Іванішева, в яких він використав низку инших рукопи
сів, що з ними зазнайомитися пощастило йому через Ганку. Про відносини Іванішева
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я Ганки див. V В. Францева, „Очерки по исторіи чесшкаго возрожденія". Варшава 1902, 
с. 234-248.

30) Селін Олександор Іванович (1816—1877), професор на катедрі російської слове
сности. Рр. 1811—1843 мандрував з науковою метою за кордоном, між иншим і по сло
в’янських землях (у Празі), до зазнайомився з Ганкою. 15 травня 1845 р. був призна
чений до київського університету на вик. обов. ад’юнкта.

31) Краль—навчитель музики," якого запрошував з Чехії батько Гулака. Гроші для 
його подорожи до Росії й надсилалися через бродських та празьких банкирів.

32) Батько Гулака Івап Іваиовпч (1793—помер у 50-х роках) у той час жив на Хер
сонщині, в маєтку Нова Александрія, був дуже культурною людиною, передплачував 
журнали й газети, був культуртрегером у сільському господарстві, членом сільсько-госпо
дарського товариства південної Росії та "автором статті про скотарство в Журналѣ Мий. 
Гос. Жмуществ, (1842).

33) „Начала священнаго языка словянъ" Вячеслава Ганки. Въ Чешской Прагѣ 1846. 
crop. 49 +  2 таблиці. Цю книжку видано як граматичну підручну книжку при чи
ганні Ромської Євангелії, що її видав Танка під заголовком „Сазаво-Еммаузское Еван
геліе". Прага 1846. Ремська Євангелія в учених.колах уважилася знищеною, і її знайшов 
Ол. Ів. Тургенев. Знахідка цього видатного пам’ятника слов’янської письменности ви
кликала до нього великий інтерес і низку статтів у журналі Мин. Нар. Пр., ч. IX, стор. 
229, ч. XVI, с. 413, ч. XXI, с. 78). Особливу увагу на нього звернули чеські вчені 
Копітар, Ганка, Шафарпк, які вважали цей пам’ятник за найстаріший з відомих слов’ян
ських пам’ятників, гадаючи, що він на півстоліття раніший за Остромирову Євангелію. 
Досліди російських славістів розбили ці гадки чеських учених. Ганна давно носився з 
думкою видати весь пам’ятник у цілому, видав р. 1842 виписки з Ремської та Остро- 
мирової Євангелії, доводячи, що Ремська—переписана власноручно св. Прокопом чеським, 
який помер р. 1053. Цього погляду додержується Ганка і в вид. 1846 року, хоч „Выписки" 
зустріли сувору критику російського славіста Востокова. Обидві книжки: „Начала" та „Еван
геліе" з метою продажу Ганка в значній кількості розіслав по ріжнпх містах—до Москви, до 
Київа та инш. Надсилаючи в жовтні 1845 року Бодянському перший відбиток свого ви
дання, Ганка писав: „Вотъ вамъ Сазаво-Емауское Евангеліе! Вы первый получающій 
полный экземпляръ, далее у меня его еще нѣтъ". Навесні 1846 року Ганка надіслав Бо
дянському 200 примірників цього видання, яке так і не розпродано в Москві. Значну 
кількість примірників Гайка надіслав і до Іїиїва на адресу Археографічної Комісії, де 
очевидно, бачив цо видання Гулак.

34) Праці М. Гулака в царині права відзначалися з одного боку панславістичними, 
з другого аболіціоністичними моментами. В Кнїві він якраз студіював законодавство 
слов’янських народів, вивчав чеську мову і чеське право. Під час трусу в Гулака взято 
його роботу „О юридическомъ бытѣ" Поморскихъ словянъ", де єсть місця, в яких від
чувається його протест проти становища „раба".

35) Добиер Геннадій (1719—1790), відомий чеський історик, видавець „Monumenta 
liistorica Bohomiae", Прага 1764—1786, в шости томах.

36) Мацієвський—це Вацлав Мацєйовський—знаменитий на свій час польський до
слідник літератури й права, панславіст. Мацєйовський видав кілька праць із поля сло
в’янського правознавства. Найбільш відомі й важливі для свого часу: „Historya prawo- 
dawstw slowianskich. Warszawa, 1е32 — 1835, в 4-х томах, та ,,Pami§tniki о dziejach 
pismiennictwio і prawodawstwie Slowian", Warszawa 1839, в 2-х томах. Праці Мацєйов- 
ського з боку їх наукових методів та через фактичні помилки знайшли в пізнішій 
літературі сувору оцінку.

37) Лист цей друкується за чорноткою (сир. № 81, ч. 2, а. 8); написано його на 
поштовому папері звичайного формату рукою Гулака, з деякими його поправками. Р е
чення „Преимущественное вниманіе" відзначено на полях рискою о.швцем, очевидно 
в III відділі. Первісний підпис під листом був: „Милостивый Государь! Вашего Высоко
благородія покорнѣйшій слуга Николай Гулакъ".

38) Лист цей, особливо кінець його звернув на себе увагу жандарів, і ціла низка 
виразів стали за вихідну точку допитів Куліша в III відділі. Мат., сс. 67—69.

39) За свідченням Куліша на допиті „два великіе современные вопросы"—це, „сла
вянофильство" та „западництво". Всі вирази свого листа на допиті Куліш старався по
яснити яко мога простіше. Так, на особливе запитання, що він називає „водоворотомъ 
современной русской жизни", він одповів: „водоворотомъ русской жизни я назвалъ 
обыкновенные разговоры въ свѣтѣ, которые для меня, пріѣхавшаго недавно изъ провин
ціи, казались чѣмъ то поразительнымъ". Мат., с. 69.

40) Оригінал у справі № 81 ч. 2, па піваркуші звичайного поштового формату, скла
деного ще раз.

41) Р. 1846 у виданні петербурзької Археографічної Комісії вийшов т. 1-ий „Полнаго 
Собранія Лѣтописей", у якому містився Лаврентівський список. Повна збірка літописів 
виходила за редакцією відомого археографа акад. Я. І. Бероднікова (1793—1854). Я. Бе- 
редніков з 1830 року бере участь у ріжних археографічних експедиціях, що мали зав-
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даниям розшуки та збирання старовинних документів та книжок; з 1834 року бере 
участь в археографічній комісії дія видання зібраних раніше матеріалів. З 1841 р. він 
був за „ад’юнкта Академії Наук і в лютому 1847 р. був обраний на ордипарпого акаде
мика. Його не шин біограф, ГТ. О. ІІлетньов, під якого впливом знаходився Куліш, над
звичайно високо оцінював наукові знання й таланти Вередії ікона. Пізніші біографи, 
наир. О. Екземнлярський (Критико-біограф. Словарь --С. А. Венгерова, т. III. Спб. 1892 
с. 4 5 — 46) значно холодніше відзиваються про вчені здібності й підготовку його до 
археографічної роботи.

42) Айвенго історичний роман Вальтер-Скота.
43) П. Члйкевич — шкільний товариш Куліїна з Новгород-Сіверської гімназії.
и ) Оригінал у справі А» 81, ч. 11.
4;'| Франц ІІалацький (1798—1876), відомий чеський учений і політичний діяч, вида

вець стародавніх літописів та инших джерел до чеської історії, автор великої кількато- 
мової прагматичної праці в цій галузі. Р р. 1840 -1814 він видавав „Чеський Архів1*, 
який і має на увазі Ганка в своєму листі і! цьому журналі ІІалацький надрукував си.тѵ 
цінного історичного матеріалу з чеських та чужоземних архівів.

40) Барон Станіслав Шодуар (1792—1858). в 40-х роках товариш голови комісії для 
розбору давніх актів і почесний доглядач київо-подільської школи, нумізмат, власник 
виключно під браної бібліотеки, аматор старовини і слов’янщини, між шипим вів пере
говори з Ганкою щл-до придбання для себе його бібліотеки.

47) Оригінал у справі № 81, ч. 2, арк. 8, А» 11. На аркуші паперу звич. поштового 
формату. На 2 листі на звороті: „Въ Кіевъ Его Высокоблагородію Милостивому Госу
дарю Николаю Ивановичу Гѵлаку“.

4Б) Андрузький Юрій (Георгій) Львович, братчик, студент київського університету, 
р. 1847 йому було 19 років. При трусі в нього знайдено вірші українською й ро
сійською мовами та два проекти політичних реформ; на слідстві дав „откровенныя по- 
казанія**, які разом із зізнаннями В. Білозерського ділком розкрили історію і внутрішній 
уклад Кирило-Методіївського товариства. По закінченні справи був переведений до казан
ського університету, під суворий догляд поліції, але через хворість на очі курсу не скін
чив і був одправлений на службу до Петрозаводськом.

4Э) Караваев Володимир (1811—1892), лікар, професор київ, університету на катедрі 
оперативної хірургії (з 1840 року); з 1844 р. завідував хірургічною факультетською 
клінікою.

60) Пильчиков Дмитро Павлович, братчик, але до справи притягнутий не був; скін
чив київський університет по історично-філологічному факультету р. 1843, деякий час 
був пом. бібліотекаря і першу наукову степінь кандидата одержав лише р. 1845. Після 
цього був призначений на учителя до полтавського кадетського корпусу, відомий пізніше 
педагог і діяч, один із основоположників Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові.

61) Навроцький Олександер Данилович, братчик, студент київського університеті., 
брат у-ііерших М. І. Гулака, на слідстві виявив велике „запирательство1*, за що, без 
особливих доказів, був одправлений у В’ятку на шестимісячне ув’язнення у в’язниці, потім 
служив на ріжних посадах у йлабузі, Курську; відомий пізніше як україно-російський поет.

й2) Тулуб Олександер Олександрович, братчик, студент київського університету, був 
притягнутий до справи, але від буд.іі-якої кари звільнений. Епізод, про який іде мова в 
листі—докори братчиків на адресу ГІосяди за пагнний уплив на Тулуба („бѣглость мыс
лей въ голові Тулуба”)—знаходить деяке роз’яснення в споминах А. Солтановського 
(Україна 1924. А» 3, с. 82), де розсказано як Тулуб, з метою виділитися з-поміж своїх 
товаришів, об’явив про своє невірство, а потім після розмов з проф. богословія Сквор- 
цовим, знову став вірним християнином.

63) Оригінал цього листа (в справі А» 81, ч. 2.) написано на 4 сторінках звич. писчого 
паперу в Vs арк. Речення в кінці листа „я удаляюсь... общества*- підкреслено оливцем; 
також і слова: „но духъ мой... on. него”. Дальші слова до крапки одмічено рисою оливцем 
по полю. Після підпису „Студ. Ив. Посядснко” йдуть незрозумілі слова „Афап. Н.“

и ) Шевчснкову поему „Оретик1* (Іван Гус) датовано 10 жовтня 1845 р., а переклад 
псалмів—датований 19 грудня того-ж таки року.

г,;>) Оригінал у справі № 81, ч. 2. На 2 а., на звороті: „Его Благородію Николаю Ива
новичу Гулаку**

w) П. Чуйкевич— разом з Костомаровим і короткий час із Кулішем учителював у 
Рівному.

67) Рукопис літопису Величка належав М. Иогодіну. За пропозицією Костомарова і 
під його редакцією цей літопис, мала видати київська Археографічна Комісія. Співробіт
никові Комісії М. Рігельманові під час командировки (в травні 1846 р.) пощастило до
говоритися з Поґодіііом про передачу оригіналу літопису до Іінїва для видання.

5S) „Ваш і. Хмельницкій**—це перші розділи пізнішої праці Костомарова, яка в цілому 
з’явилася лише р. 1857. Костомаров ще з харківської доби (до 1814 р.) працював над 
історією Хмельницького. Для вивчення його епохи Костомаров перевівся з Харкова до 
Рівного, їздив по Волині, був на місці боїв під Берестечком, то-що.
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b'J) Івась Коновченко—жартівливе прізвище Василя Білозерського.
в0) Другу п третю частину Чорної Ради переписував Кулішеві у Петербурзі якийсь 

Косов.
СІ) .Умочив морду"—натяк на товариство „мочемордів", з яким у цей час спізнався 

Шевченко на Полтавщині.
°2) Костомаров був за старшого вчителя історії в 1-ій гімназії в Київі.
сз) „Повѣсть объ Украинскомъ Народѣ"—популярна історія України Куліша, що він 

її надрукував у дитячому журналі „Звѣздочка".
04 Мати Костомарова, Тетяна Петрівна, була кропачкою його батька, на Слободжан- 

щині (Острогозький повіт)
65) Автограф у справі ЛІ1 81, ч. З, а. 17-а, № 8. На жовтому напорі звичайного пош

тового формату. Цілий уступ „Йвась Коновченко... изгнали остракизмомъ" -  о,.мічений 
рисою оливцем по полю.

6<і) Краоковеький Іван Данилович, учитель другої гімназії в ІІиїві, приятель Куліша.
в7) Автограф у справі № 81, ч. 11. Місце: „Предложите II. И-чу... и проститься хо

рошенько" --підкреслено червоним оливцем. Далі кілька речень: „Спросите у Н. И... а 
переводить не стану"-—закреслено косою рискою чорнилом.

С8) Новая Деревня- частина м. Петербурга.
оа) Маються на увазі кошти на видання українських книжок, які збиралися братчи

ками у складку.
,0) Мик. їв. Гулак.
71) Бодянсышй Осин Максимович (1808—1877)—український археограф і письмен

ник, збирач народніх казок, нрофесор-славіст у московському університеті. Під час 
секретарювання ного в „Обществѣ исторіи и древностей Россійскихъ" і редагування 
„Чтеній" цього товариства Бодянський надрукував багацько матеріалів з історії України.

72) „Лѣтопись Самовидца" надруковано р. 1840 у „Чтеніяхъ Московскаго Общества 
исторіи и древностей россійскихъ"; частина матеріалу скопійованого Кулішем очевидно за
лишилася в Костомарова, який і переслан його Волинському (Див. лист №>18). Г> листах 
Куліша до Волинського від 10 і 26 червня та 21 серпня знаходимо вказівки на кілька
разові нагадування Костомарову що-до надсилки Волинському кінця літопису. В листі 
від 31 серпня (К. Ст. 1897, № 9, с. 406) Куліш писав: „Я написалъ еще разъ 29 авгу
ста въ К 'онъ о доставленіи Вамъ Лѣтописи Самовидца, и если онн Вамъ скоро не 
вышлютъ, то я не знаю что и дѣлать: придется ждать до тѣхъ нор ь, пока я достигну 
Кіева, исторгну ее изъ рукъ нечестивыхъ, п пришлю Вамъ. Люди ужасно невѣрны! Это 
вѣдь друзья мои, которые для меня дѣлаютъ все, когда я съ ними (можетъ быть изъ 
одной робости), а за глаза совсѣмъ другіе люди. Между тѣмъ считаютъ себя любите
лями исторіи, даже дѣятелями на историческом ь поприщѣ. Это просто фарисеи, кото
рые глаголютъ и нс творять". Загайка в справі надсилки рукопису з боку Костома
рова пояснюється почасти тим, що влітку Костомаров був у Криму і повернувся на по
чатку серпня до Кнїва. Крім того, одержавши катедру руської історії в університеті, 
він був занятий підготовкою до перших лекцій і тому, як писав Куліш, „считаетъ себя 
въ правѣ быть глухимъ и нѣмымъ ко всѣмъ людямъ!"

73) Оригінал у справі №81, ч. 3, а. 17-а, №> 6, на 3 окремих аркушах сірого паперу 
звичайного поштового формату. Листа писано рукою Куліша; підпису нема.

7і) Василь Білозерський одержав у Полтаві посаду павчителя н Петровському кадет
ському корпусі. В тому-ж таки році трохи раніше за Білозерського також на учительське 
місце в корпусі поїхав до Полтави Дмитро Пильчиков, причетний до братства.

7Ч Слова: Ви знаєте, що я люблю... держится п Дмитрій II." підкреслено оливцем.
70) Родина Василя Васильовича Марковича, який у той час був нереяслівським ліс

ничим. Дружина його Аитуанета Фракційна, народне. де-Оліва, жила в Полтаві разом 
із родиною свого батька.

77) Пінкорнелі Петро Федорович, полковник, батальонний командир полтавського 
кадетського корпусу, був одружений з Анастасіею Іллівною Капніст.

78) Пані Маркович—Аитуанета Францівна.
;,J) Дімерман, Костянтин Ернестович, полтавський лікар.
60) Затирксвич, Остап Олександрович, кінчив київський університет по юрпдичн. 

факультету року 1844. В Полтаві він служив у палаті карного суду. Лист його до 
Он. Марковича див. у збірнику „За сто літ" вин. 1, сс. 35—37. Затиркевич одерзкував 
від киян листи на адресу лікаря Цимермана.

81) Міцкевич Адам, славетний польський поет, на еміграції жив у Парижу, читав 
лекції з історії слов’янських літератур.

82) Статський совітннк Франц Адамович Оліва, батько дружини Василя Марковича.
эз) Навроцькип Ол. Ол.
81) Родина в Київі, що з нею в багаті.ох братчиків були приязні стосунки.
8") Красковськвй Іван Данилович,—будував у Київі дім, і Маркович давав йому 

для цього гроші набір, на прохання Куліша і через посередництво Василя Білозерського, 
коли той був що в Київі.
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se) Коотир Микола Трохимович (1818—1853), ад’юнкт на катедрі російської словес
ности, учень Максимовича, найближчий учитель Білозерського в університеті. Р. 1845 
здобув ступінь магістра, а 1846 р. перейшов на читання лекцій з' російської філології. 
Пізніше був професором у Харкові.

87) Авсеиєв Петро Семенович (1810—1852), в чернецтві з 1844 р. під іменем 0. Тео- 
фана,’ад’юнкт на катедрі філософії в київському університеті і професор київ. дух. 
академії, користувався серед братчиків великою повагою і впливом. Можливо, що мо
рально-християнські настрої братчиків найбільше культивувалися цим ченцем-професо- 
ром. Братчики мали приватні побачення з о. Теофаном, вели з ним бесіди, користува
лися його книжками.

88) Хомешси, два брати Олександер та Михайло Івановичі, власники дуже цінного 
архіву, яким користувався Куліш. З цього архіву Куліш здобував для київської архео
графічної комісії Діяріуга генер. хорунжого Миколи Дай. Ханенка, дія 0 . Бодянського— 
листи Орлика та ииші матеріали. Перепискою їх для Куліша займався Білозерський.

8!)) Сѣверная Пчела—літературна й політична газета, що виходила з 1831 року під 
редакцією Тадея Булгарина і Миколи Греча. Найбільш поширена газета, мала 1*0.000 пе
редплатників.

9°) Русскій Инвалидъ—офіціялыіа газета військового відомства ио спеціальному комі
тету для опікування військових чинів, заснованому височайшим наказом 18 серпня 
1814 року. В 40-х роках заміщав вакансію редактора член комітета Пав. Пав. ІІомі- 
ян-Пезаровіус. Помічником редактора, а з 1847 року і редактором був відомий літератор 
Андрій Олександрович Краевський.

01) Allgemeinc Zeit-ung — дуже поширена німецька газета, що виходила в Аугзбурзі.
92) Journal des debats — французький політичний часопис.
93) Revue des deux m ondes-паризький журнал, що виходив за редакцією літера

тора М. Baloz.
94) Василь Романович Рябій — архітектор полтавської губерської будівної комісії.
9 ) Кулішева „Повѣсть объ украинскомъ народѣ". Білозерський і Маркович перепи

сували для Куліша перший том „Чорної Ради".
06) Софрононич Матвій, скінчив київськ. університет но історично-філологічному фа

культету р. 1816.
97) Іван Васильович Маркович. (1806—1870) служив на військовій службі; в „Основі" 

надруковано його „Краткое географическое обозрѣніе края, населеннаго южно-русскимъ 
(украинскимъ или малороссійскимъ) пародомъ", Основа 1861 р., кіі. о, 7, 11—12.

98) Оригінал у справі № 81, ч. 11.
" )  Весь останній розділ одкреслено на нолях оливцем, а останні слова „усѣ у одно 

стояти" —підкреслено в тексті.
10°) Куліш через 12 днів після цього листа писав Бодянському: „Я, можетъ быть, про

живу въ Москвѣ и мѣсяцъ и два. Хочу у Васъ кое-чему поучиться и почитать по Ва
шему указанію все, чго мнѣ необходимо прочитать. Да еще хочу поработать въ Вашемъ 
архивѣ для своей Черной Рады. Хочется мнѣ, чтобы это былъ не вымыселъ, а истина, 
до чего уже я достигъ значительно".

!01) Оригінал на поштовому папері великого формату в справі Л° 81, ч. 3, арк. 17-а, 
Ле 9. Кулішів підпис „рукою власного" спричинився до непорозумінь в III відділі На до
питі його запитували: „что значитъ подпись ваша: „рукою власного", какъ въ прежнее 
время подписывались малороссійскіе гетманы?" Куліш пояснив, що так у старовину 
підписувалися всі письменні люде, щоб одріжнити себе від тих, хто власного рукою не 
міг підписати свого ймення. Весь лист, особливо кінець його взагалі стилізований під 
українські листування XVIII віку.

102) На запитання в III відділі Куліш одиовів: „Есть народиая пѣсня о Богданѣ 
Хмельницкомъ, въ которой онъ говоритъ приведенные мною далее въ письмѣ слова. 
Моисеемъ украинской поэзіи, воспѣтымъ въ народныхъ пѣсняхъ, я называю Хмельниц
каго". Взагалі лист цей, написаний алегорично, викликав до себе особливу увагу на 
слідстві. Майже ввесь текст, починаючи з слів: „Меня не смутитъ эта бойкая"... до 
кінця, з невеличкою перервою в середині одмічено но полю рисою оливцем.

103) На запитання: „ Кого вы разумѣете... губителемъ, мучителемъ, фараопомъ, котораго 
потопила поэзія украинская", Куліш одиовів: „Не поэзія украинская, а народъ украинскій 
потопилъ, такъ сказать Польшу, которую я называю губителемъ, мучителемъ, фараономъ*.

іШ) На допиті Куліш пояснив: „подъ именемъ трубъ Малороссіи разумѣю ея литературу: 
которая доведетъ помѣщиковъ до того, что они добровольно предоставятъ крестьянамъ 
свободу. Стѣны и твердыни въ переносномъ смыслѣ значатъ у меня права, но которымъ 
крестьяне принадлежатъ помѣщикамъ".

105) Куліш поясняв у III відділі: „йодъ именемъ царей поэтовъ я разумѣю поэтовъ 
высшаго полета, какъ орла называютъ царь-птицею". До слова „храмъ": „Здѣсь я разумѣю 
храмъ науки и литературы равно общій народамъ"... під іменням „пророковъ, искупителей 
многихъ"—„разумѣю писателей, которые своими сочиненіями доведутъ помѣщиковъ до 
добровольнаго освобожденія крестьянъ". (Див. Матеріяли, с. 70).
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O'") Літери визначають титул деяких гетьманів, ідо підписувалася „холопы и подножки 
Его Цесарскаго Пресвѣтлаго Величества".

107) Оригінал у справі № 31, ч. 3, арк. 17-а. Лист без підпису писаний весь рукою 
Куліпіа. Речення: „Но все то можно"... та „Горькая, ничтожная судьба"... на початку 
листа в тексті підкреслено оливцем.

,us) Міпістер нарошьої освіти затвердив Костомарова ад’юнктом на катедрі російської 
історії в київському університеті 1 серпня 1840 р. 19 серпня попечитель київ, шкільної 
округи повідомив директора київської першої гімназії про це, а 27 серпня директора 
повідомив про де також і синдик (секретар) університетської ради Глушановськии. З цього 
часу (з 1 серпня) посада старшого накчители в першій гімназії лишалася вільною. Її хо
тів зайняти М. Гулак, але призначено було А. Ів. Лініїичепка, так само як і Костомаров, 
магістра російської історії, що став ад’юнктом в університеті лише з 1855 р.

да) „Одинъ изъ молодыхъ умныхъ и благородно дѣйствующихъ людей"—но підпоручик 
Микола Хрйстияиович Бушен, якого п грудні 1815 р. командировано із зразкового полку 
до полтавського кадетського корпусу „для показанія вооииташшкамь оного правилі, 
фронтовой службы". Бушей у Полтаві знаходився офіціально до жовтня 1846 р., а ви
їхав очевидно в першій половині вересня, як це видно з листа Білозсрського. Микола 
Бушен—брат відомого пізніше воєнного педагога, проф. академії генерального штабу, 
Дмитра Бушена, син Християни Мпк. Бушсна, бойового генерала Наполеонових і піз
ніших часів, -  був вихованець Пажеського корпусу. Після Полтави він повернувся до 
зразкового полку, з якого знову був командирований до Азовського пішого полку, що 
стояв у Тульчині на Поділлю, до н командував 1-ою греиадирською ротою. За вимогою 
III відділу спеціально надісланий для того до Тульчина офіцер фельд-егерського корпусу 
зробив у Бушена трус, заарештував і разом із ного паперами доставив до Петербургу. 
Після допиту Білозерського та конфронтації Білозсрського з Бутоном, Бушена звільнено 
знід арешту, через те що III  відділ упевнився в його благонадійності.

” °) Проект заведения сільських шкіл, якого В. Пілозерськнй мав подати до полтав
ського управління державного майна див. в „Україні" 1921, А» 1—2.

ш ) В Полтаві Білозерськнй писав наукову роботу, на тему з історії слов’янських лі
тератур, для якої київські товариші, особливо Костомарові Навроцькнй, діставали н над
силали йому до Полтави книжки.

и“) „Slawy Dcery" — поема чеського письменника Яна Коляра, вийшла першим видан
ням р. 1824, і в новому виданні (1832 року) Колар значно її поширив. Основна ідея 
поеми—відродження слов’янських народів. Дочка слави—.Міна оповідає поетові про важкі 
враження від сучасного стану поневолених, зн'мечеігах слов’янських племен. Апотеозу 
слов’янського об’єднання представлено в третій пісні. Популярність цього твору була дуже 
велика, особливо серед молоди; поему переписували, вчили на память. „Slawv Dcery" 
вважається за один з найкращих творів чеської літератури. Незначну частину поеми пере
клав. Мпк. Борг у збірнику Мпк. Гербеля „Поезія Славянъ" Спб. 1874, стор. 349. Пере
каз поеми дано в книзі А. Екка—„Янъ Коларъ. Очеркъ его жизни и дѣятельности it 
его поэма „Дочь Славы" (1793—1852), Варшава 1900, стор. 95—122.

пз) „Москвитянинъ", щомісячний журнал слов’янофільського напрямну, заснований ІІо- 
годіном р. 1841; з січня 1815 р. неофіціальним редактором був Ів. Киреєвськші. Особливу 
увагу журнал цей звертав на літературу, історію і сучасний рух слов’янських народів.

ш ) Скалон Василь Антонович (народ. 1805 р.), помічник інспектора клас полтав
ського кадетського корпусу, був одружений з Софією Василівною ііаішіст, дочкою ві
домого російського поета, автора „Ябеди".

ш ) Роберт Піль (1788—1850), англійський політичний і державшій діяч; провів р. 1846 
закон про скасування хлібних податків, які були надзвичайно важкими для населення. 
Центр руху за скасування цих податків ще з :30-х років був у Манчестері; отже в Ман
честері було найбільшо святкування цієї події.

111і) Мішо Жозеф (1767—І839), французький історик, автор „Histoire do quinze se- 
maines ou ie dernier rogue do Bonaparte" і „llistoire des croisades"—найбільш відомих із 
його історичних праць.

1І7) Лоренц Фридрих Карлович (1803—1861), професор головного педагогічного інсти
туту на катедрі загальної історії. Тут мається на увазі ного „Руководство всеобщей 
исторіи" (1841 р.).

ш ) Вііпс Филші-Беюкамен (1790—1865), лікар, філософ і історик; сен-симоніст, піз
ніше розірвав з цим напрямком. У своїх творах висував ідею нрогреса; з них, можливо, 
Білозерському відомі були—„Essai d’un traite complet de philosophie an point de vue 
4u catholicisme ot du progres", Париж p. 1839, три томи, а також —„Introduction it la 
science de Г llistoire", Париж 1842.

HU) Лафатер Йоган (1741 -1801)— німецький богослов, релігійний поет, автор „Фізіо- 
гномики", що вийшла ще рр. 1772—78. Книжку збудовано на дослідах і спостереженнях 
іцо-до вияву психіки людини в зовнішніх формах тіла.

120) Твір французького філолога Ейгофа, Фридриха Густава (1799—1.875), носить назву 
., Histoire de la langue et de la litera tu re  des Slaves Russes, Serbes, Bohemes, Polonais
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et Lottons* (1839 р.). Крім того Ейгофу наложит;, „Essai sur 1’originc des Slaves'* 
(1815 p.).

121) Оригінал, на двох аркушах звичайного поштового паперу, в справі № 81, ч. 2.
122) Бодянський Павло Ілліч (пом р. 1867), навчитель математики в полтавській гім

назії та російської мови в полт. інституті. Один чає Бодянський був учителем і в ка
детському корпусі. З 1842 року Бодянський був за постійного редактора неофіціальної 
частини „Полт. Губ. Вѣдомостей" та членом губ. статистичного комітету.

,23) Боровиковеький Левко Іванович (1896—1889), відомий байкар. З 1838 року Л. Бо- 
ровиковський викладав у полтавській гімназії латинську мову і російську словесність, а 
потім був за інспектора гімназії. Збирав етнографічні матеріали (загадки, нриповістки, 
перекази, приміти, тощо), складав укр. словник на літери А—Г.

т ) Іпоземцев Андрій, вільний слухач київського університету, кінчив його р. 1849 
по історично-філологічному факультету. Прізвище його як знайомого, що його зустрічав 
у Гулака, згадує Тулуб. Маркович зустрічав Інозсмцева в Куліша і Навроцького.

12Г>) Малшпкеви’ч Роман, студент київського університету, скінчив історич.-філологіч- 
ний факультет р. 1847; як видко з наступного листа, Навроцький сплутав його з Мату- 
шевичем.

12°) Затиркевич Остап Олександрович, скінчив юридичний факультет київського уні- 
ьерситету р. 1844 і вступив на службу в палату карного суду в Полтаві. Студентом він 
жив з Он. Марковичем у Київі де кий час на одному помешканні. Лист його до Он. Мар
ковича від 11 травня 1845 року надруковано в збірнику „За сто літ* кн. І, стор. 34—36 

127) Дядик—службовець у полтавській налаті карного суду. Через Затиркевича Дадит> 
переслав Он. Марковичу в 1845 р. якусь пісню.

]28) Опанае Маркович.
129) Пані Васильова, дружина Василя Васильовича Марковича, чекала на дитину.
І3°) Василь Вас. Маркович, брат Онанаса Марковича, був лісничим у Переяслові, а 

родина його жила в Полтаві.
ш ) Іван Якович, мабуть Посяда, брат його очевидно жив у Полтаві. Батько Посади 

проживав у Зіньківському повіті і в 1851 році мав 70 років.
ш ) Оригінал у справі № 81, ч. 11,№3-д. Підкреслено кілька рядків, а саме: „въ Пол

таві багацько... повиннії йти*, „Дай боже, щобъ Наше слово справдилось*.......То надѣюсь
приняться пильно за труда для коханой Украины*.

ш ) У Василя Марковича народився син, якого хрещеним батьком був В. Білозерсышй. 
У „Малороссійскомъ Родословникѣ* ц ого сина в розписі родини Маркевичів не зазна
чено. Дмитро Маркович—пізніший письменник, народився в Полтаві лише року 1849. 
В листі 15. Білозерського з Варшави до Он. Марковича від 2 квітня н. с. 1847 р. є 
фраза, яка поясняє значення цих слів—„маєш не тільки небожа, а й брата*. В. Білозер- 
ський там пише: „скажи моє вірне слово і всім твоїм і моїм родичам, перехрести мого 
хрещеника*.

ш ) І! цьому листі В. Білозерський оповідає Он. Марковичу про свої враження від 
Лисавети Францівни де-Оліва, сестри Антуанети Францівни Марковичевої (дружини 
Василя Марковича). On. Маркович був закоханий у Лисавету де-Оліва. Тому, що справа 
торкалася інтимного почуття, і враження Білозерського були скоріше негативні, він про
сив Марковича спалити цього листа. Цей момент звернув увагу слідчих; і деякі місця 
листа взагалі були предметом допиту в генерал-губернаторській канцелярії.

І3;0 Брат дружини Василя Марковича.
,зв) „Воскресное Чтеніе"—морально-, елігійний журнал, що виходив при київській ду

ховній академії Одним з співробітників у ньому був улюблений братчиками релігійний 
філосо И II. С. Авсенев (у чернецтві—о Теофан).

137) „Отець" - о. Теофан. цебто П. С. Авсепєв.
!38) Оригінал у справі № 81, ч. 11.
ш ) Пилянкевич Олоксапдер. скінчив історично-філологічний факультет київського 

університету р. 1816. Ближчі відносини Білозерського, що дали привід для цього листа— 
неясні.

14°) Лист № 21. П1) Оригінал у справі ЛІ 81, ч. 4, а. 4.
и ~) Мик. In. Костомаров.
из) Кн. Рєпніна Варвара—Шевченкова приятелька. Навроцький був особисто з нею 

знайомий- Пізніше кн. Рєпніна клопоталася перед 111 відділом про полегшення його долі.
ш ) Навроцький за вказівками Костомарова діставав для роботи Білозерського книжки, 

які й посилалися до Полтави.
н,>) Матущеїшч Вацлав, скінчив істор. філолог, факультет кнївськ. університету р. 1846. 
ип) Загурський Леонард, молодший товариш студонської групи Кирило-методіївського 

товарів тва, скінчив істирично-філологічний факультет р. 1848 разом із Олександром 
Строніном. Прізвище Заїрського згадали на допитах Андрузький і Тулуб, як знайомого 
Марковича, Навроцького і Білозерського. Загурський бував і в Гулака. Спомини С. вгі- 
азарова про пізнішу діяльність Заїрського на Кавказі в 1 кн. „Нашого минулого" за 
1918 р., стор., 44—53.
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иі) Чарпшп Василь, товариш Навроцького по випуску 1817 р. (істор.-філол. факуль
тет київського університету). На допитах йото прізвище згадав Андрузький, зазначивши, 
що Маркович, Навроцький та Чарниш разом готувалися до випускних іспитів. На до
питах у III відділі жаіідарі згадували про лист Чарниша до Посади, в якому він про
сив дістати йому від Навроцького Шевченкові вірші „До мертвих, живих...", „Сон" і 
„Кавказ".

Пан Дмитро—Пильняков.
14а) ІІоллевич—латиніст, учитель Дрпгоманова, який тепло згадує його в своїх мемуарах.
!Ь0) Оригінал у справі № 81, ч. 4, № 14 Абзаци „Ви мене питаєте... только не те 

що теперь", і „ІІІкола славно дѣло... що ббльше робить нѣжъ говорить"—одмічено в 
III відділі рисою на полях.

ш ) Афанасьев Олекеандер Степанович (1817—1875), етнограф і письменник, псевдо
нім Чужбинзький. Афанасьев народився на Полтавщині (в Лубенському повіті), освіту 
здобув у ніжинському ліцеї і потім но поривай з Україною, снівробітничив у „Ластівці" 
і „Молодику".

1М) Коржеиьовський ІОзоф (1797 — 1863), польський письменник, професор кремене
цького ліцею, пізніше київського університету; з 1838 р- до 1816 був директором гімназії 
і шкіл на Харківщині. Деякі твори Корженьовського переклав на російську мону Афа- 
насьєв-Чужбинський.

1&3) Костомаров. Гулак і Навроцький.
1М) Мова йде про матеріали до історії Слободських полків на Україні, що їх зібрав 

Костомаров що на Слободжанщині. В своїй автобіограф ї (М. 1922, стер. .148) Костомаров 
оповідає, що цю працю його було взято разом із ліпними паперами при арешті п 1817 р. 
потім повернуто не було, і вона десь загинула.

т ) Оригінал у справі № 81, ч. 1 1 .
15(і) Вернадський Іван Васильович (1821 - 1884), викон. обов’язки ад’юнкта на катедрі 

політичної економії та статистики київського університету з 7 листопада 1846 року, 
пізніше професор на цій катедрі, Черниговець з походження Вернадський первісну освіту 
здобув у професора словесних та богословських дисциплін Ф. С. Шимкевича, відомого 
на свій час філолога, автора „Корнеслова русскаго языка, сравненного со всѣми глав
ными славянскими нарѣчіями и 24 иностранными я. ыками". Вернадський скінчив київ
ський університет по іст.-філол. факультету ще в 1811 році і дисертаї.ію подав на фі
лософську тему. Один рік після цього він учителював у Кам’янці і в Київі. Актова про
мова його „О значеніи славянъ въ жизни Европы" одмічає інтереси Вернадсысого до 
слов’янського питання. Натри роки, до 18*5, Вернадський був командировании за кор
дон для підготовки з економічних дисциплін, до яких ще в університеті виявив інтерес 
і нахил. Вернадський слухав лекції в Берлині, Гейдельбер. і. Австрії, Парижу, в Лондоні. 
Іспит на ступінь магістра він тримав р. 1846 у Петербурзі. З Кулішем Вернадський 
зустрівся в Плетньова, а перше знайомство очевидно сталося в Київі. Для Куліша Вер
надський був осоїливо інтересний бесідник, через те що тільки що повернувся зза кор
дону, куди тепер Куліш виїздив. Вернадський дав йому низку адрес та записок. За 
коротку зустріч у Петербурзі Куліш з Вернадським дуже зійшлися на ґрунті інтересів 
до Західньої Европи. Враження Вернадсысого зробили на Куліша .великий уплив. Він 
записав у своєму щоденнику: Вернадський „уѣхалъ худымъ и измученнымъ, а возвра
тился полнымъ силъ и свѣжести. Отъ пего такъ и вѣетъ жизнью. Он і. такъ наэлектри
зовалъ меня радостью, что восторгъ мог ь показаться даже страннымъ. П р ад а , я былъ 
расположень р ідоваться: въ  немъ я видѣль себя черезъ т,>и года". (ИІенрои В., 
П. А. Кулишъ. К. 1901, с. 55) Правда, в листі до Волинського вже з Тули (16 червня 
1848 року) Куліш холодніше оцінював Верна іського: „гарний хлопець, якби не дуже 
яофраннузивсь. Та ще, може, з літами и холодіє до всього іноземного, н моцького, до 
того празького прогресу, що тільки руйнує старовину, а нового нічого не здобував віїсо- 
вішнього". (К. Ст. 1898. № 2. с. 287). Ефіопська абетка, що її виписав Вернадський у 
листі до Куліша, дала III відділу привід гадати, що під ними літерами криється „иеро
глифическая азбука сіавянистовь*. Відповідне запитання було поставлено на допиті 
В. Білозерському (Мат., 107), бо папери Куліша і Біломорського при трусі було 
переплутано. Підставою для таких здогадів могло бути те. що один з проектів Андру- 
зького „Идеалъ государства" написаний був криптографією—особливими знач ами, що 
чергувалися з звичайними літерами. Глаголицьку абетку видано між л і п ш і м  якраз 
в 1846 році Ганкою: „Начала священнаго языка словят.“. Вь Чопі шой Прагѣ 1846. див. 
табл. II, в кінці книжечки. Цю книжечку очевидно сам Ганка надіслав до київської ар
хеографічної комісії для поширення, де вона збереглася в десятках примірників до 
останнього часу ін справах арх. ком. єсть відношення Писарева до попечители округи 
від 2 червня 1846 р. про одержання від В Ганки його видання Євангелії 1846 року). 
Оригінал листа Вернадського в справі № 81, ч. 5.

1И) Дата в кінці Кулішевого листа має описку: 1 8 1 6  замість 1817]). Куліш закликав 
Костомарова па весілля, але він но приїхав, не було й Мих. Грабовського. польського 
письменника й критика, з яким Куліш приятелював і якого згадує в кінці листа.



94
168) Миколі! Данилович Біломорський жив на хуторі Миколаївці біля Борзни. Багатий 

родич родини Михайла Васильовича Білозорського (батька Олександри, Василя та инш х), 
він завсіди був бажаним гостем у них. Освічений, з глибокими науковими інтересами 
М, Д. Білозерський дуже цінував знайомство з Шевченком і Костомаровим. Шевченко 
навпаки холодно ставився до великого пана. П ро характерну зустріч їх па весіллі див. 
у В. Шенрока, П. А. Кулишъ, К. 1901, с. 51—52.

_169) Забіла Бйктор Миколайович—поет (1809—1869), сусіда Білозерських, жив на ху
торі Кукуріківщині під Бораного. В .Записках* композитора М. І. Глинки, який р. 1888 
побував у Качанівці біля Борзни в Г. С. Тарновського, єсть кілька рядків присвячених 
надзвичайному таланту оповідача, який посідав Забіла: „Забѣлла былъ необыкновенный 
мастеръ представлять въ лицахъ, въ особенности хорошо представлялъ слѣпцовъ*. 
(Р. Ст. 1870, т. II  вид. :>, с. 326). Цой талант одмітив і Куліш в „Історичному Опо
віданні* (Твори т. ГІ., Львів 1910, crop. 891): „Між многими здібностями своїми до ве
ликих і малих річей, дивував він більш усього своїм комизмом, своїм юмором і вміннем 
поставити на сцену кожну людину, про яку оповідував, так мов її бачинг своїми очима 
і чуєш власними ушима... Оповідання-ж його були но просто балаканнє: се були такі 
зрозумовані всякими обставинами сцени, які рідко доводиться вбачати на театрі. Тут 
він виявлював розум проникливий, чувство глибоке, всеодоліваючий комизм і могущу 
сатиру". Вираз листа про анекдоти „разсказанные геніально" стосується очевидно до 
В. Забіли.

16(1) Про участь Шевченка за боярина на весіллі див. згадки самого Куліша в „Істо
ричному Оповіданні" та в Ганни Барвінок (Українська Хата 1911, Ш 5—6, 7).

ш ) Оригінал у справі № 81, ч. З, арк. 17а.
162) Максимович Павло Петрович (1796—1888), киянин, знайомий II. 0 . Плетньова і 

Куліша з Петербургу, педагог, автор хрестоматії для дітей „Другъ дѣтей"—1839 року і 
пізніше окружний інспектор петербурзької шкільної округи та член ученого комітету 
міністерства народньої освіти.

ш ) Батько Максимовича—Петро Дем’янович (1778—1857) колишній протоєрей Київо- 
подільської соборної успінської церкви, в 1847 році був за штатом.

т ) ївга, Івга Козачка, видимо дочка Максимовича.
!06ї Вігура Іван Мартивіянович (1819—1856), повертався з закордону, куди був коман

дирований за пропозицією київського університету р. 1843 для вдосконалення в правни
чих дисциплінах. Вігура слухав лекції в Берлині, Гандельберзі. На самому початку 1847 р. 
повернувся до Петербургу, а 13 лютого був призначений до київського університету за 
ад’юнкта на катедрі державних законів. До Київа Вігура прибув 5 квітня.

10°) Ііпимова Олександра Осппівна, письменниця, редакторка дитячого журналу „Звѣз
дочка", близька знайома Плетньова і Куліша. В її  виданні вийшла Кулішева „Повѣсть 
объ украинскомъ народѣ".

ш ) Исторія очевидца—це Літопис Самовидця, виданий р. 1846 між тішим і Кулішем. 
За це Куліш одержав 300 примірників видання, яке поділив між низкою своїх знайо
мих для дальшої роздачі й продажу. 50 примірників надіслано до Петербургу „его высо
кородію Павлу Петровичу Максимовичу на Вас. Остр, въ 12-ю линію, между большимъ и 
среднимъ проспектомъ въ собственномъ домѣ".

lcs) Савич Микола Іванович, поміщик галицького повіту, близький до кирило-методіївців. 
Примірник Літопису Самовидця переданий був Савичсві перед самим від’їздом його 
за кордон, в січні 1847 р. Закордонний нашнорт Савича датований 22 жовтня 1846 р., 
але виїхав він у січні 47 року. Пашпорт видано було па проїзд до Германії, Італії, 
Швайцарії та Бельгії. У зв’язку з справою кирило-методіївського братства Савича ви
кликано було з закордону, але участь його в братстві не була доведеною, і ніякої кари, 
крім поліційного догляду в ного маєтку, на нього не накладено.

ш ) Оригінал у справі № 81, ч. 5, на поштовому аркуші вол. формату.
17°) Петро Якович Сердюков, товариш Куліша з новгород-сіверської гімназії, народже

нець глухівського повіту, належав до категорії віковічних студентів: слухав три роки 
університетський курс у Київі, один рік у Москві, а з 1841 року вступив до петербур
зького університету на 2-й курс математичного розряду; через два роки перейшов на 
8-ій курс на казенний кошт, із 1844 через неуспіх на публічних іспитах був знову пере
ведений на свій кошт, а з квітня 1845 був переміщений в приватні слухачі. 1 від уні
верситетського начальства, і на місцях його жительства в Петербурзі ІІІ відділ одержав 
похвальні відзиви про його поведінку. Ні Куліш не міг сказати на слідстві, ні розшуки 
III відділу не могли встаиовпти, чи служить де і що робить Сердюков. В листі до Во- 
дянського від 22 жовтня 1846 р. Куліш писав з Петербургу: „У меня тутъ есть давній 
мои знакомый и соученикъ, нѣкто Сердюковъ, человѣкъ неизвѣстный, по великій люби
тель и знатокъ украинской исторіи. Опъ то заохотилъ меня къ критическому разбору 
нѣкоторыми своими замѣчаніями весьма дѣльными". (К. Ст., 1897, Л» 10, с. 32) Сердю
кову належала перша здогадка про те, що автором Літопису Самовидця був Ракушка 
„Україна* 1925, № 6, с. 191). Пізніше вже з Тули (в жовтні 1848 р.) Куліш писав 
Бодянс.ькому: „Въ Вашемъ (Московському) университетѣ проходитъ теперь по мытарствамъ

Володимир Міяковоький



Люди сорокових років <)Г>
праведная душа, именующаяся на землѣ Петромъ Яковлевичемъ Сердюковымъ. Это че
ловѣкъ истинно into proliigus, и если Вы имѣете средства облегчить дли него полученіе 
ученой степени, то сдѣлаете дѣло истиннаго благочестія. II разумный, и ученый, и доб
рый, и въ высочайшей степени честный человѣкъ этотъ Сердюковъ, но на бѣду себѣ 
горячъ, и отсюду всѣ его университетскіе злострадапія! (К. Ст. 1897, А? 11, с 213). Ало 
і в московському університеті його спіткала недоля, і він мусив їхати в 1849 роді до 
Дерпта „за кандидатством" (К. Ст. 1S98, № 2, ст. 297).

Лист Сердюкова був надісланий Кулішеві на адресу Костомарова і не застав уже 
Куліша у Київі, бо Куліш виїхав у 20 числах лютого. При трусі в Костомарова знай
шли й цього листа, і Бібіков 17 травня надіслав його разом з перекладом на російську 
мову до III відділу. Тут звернули увагу на два місця—відзив про поезію Шевченка та 
лайка на адресу „полоумной москальви", з чого III відділ зробив висновок, що Сердю
ков належить „къ приверженцамъ Украины и питаетъ нерасположеніе къ русскимъ". Сер
дюкова ненадовго віддано під догляд поліції.

Листа написано характерною мовою з ясно позначеннями літературними впливами 
так званої „котляревіцини", перших оповідань Квітки („Салдацький натрет"): травестій
ний стиль, нанизування цілого ряда епітетів при опису чогось, то-що. В листі знахо
диться вказівка на літературні вправи Сердюкова в травестійному дусі: „Похожденіе 

а туринскаго Одиссея".
171) II. А.—Петро Олександрович Нлетньов.
т ) Перефразований двох рядків з Енеїди:

Тз Ганимедова пуздерка
Утер трохи не з піввідерна (ІГ, 36).

і73) Тарутино—село калузької губерні, відоме з історії 1812 року.
т ) В листі Куліша до Бодянського від 7 лютого знаходимо скаргу на те, що Сердю

ков „мабудь не получив що од Вас тих книжок, що мені з Вашей лас: и слідують".
17s) Срсзневський Ізмаїл Іванович (1812—1880), Прейс Петро Іванович (1810- 1846) 

відомі славісти. Прейс читав лекції після закордонного командирування з 1843 року но 
день смерти 10 травня 1846 року. Рання смерть видатного вченого в розцвіті сил і від
сутність молодих учених славістів у Петербурзі була причиною закордонного команди
рування Куліша для вдосконалення в славістиці. II січні місяці 1847 року з Харкова 
для користування необхідними книжками й рукописами приїхав на кілька років до Пе
тербургу Срезневський, з тим щоб повернутися до Харкова. Але з 27 січня 1847 р. він 
був допущений до читання лекцій у петербурзькому університеті і 28 січня прочитав 
свою вступну лекцію „О пользѣ изученія славянской филологіи", при чім перед лекціею 
сказав про життя й заслуги „умнѣйшаго и образованнѣйшаго изъ славянскихъ филологовъ 
новаго поколѣнія" Пройса. Лекції Срезневського мали великий успіх ясним, живим і про
стим викладом.

17(!) Мається на увазі стаття Сенковського „О происхожденіи имени Руссовъ".
m ) Рождественський Микола Федорович (1800—1872), професор петербурзького уні

верситету, юрист.
178) Грефе Хведір Богданович (1780—1851), професор грецької літератури в петер

бурзькому університеті.
179) Оригінал листа в справі № 81, ч. 13, а. 6.
iso) Чуйкевич Петро Омелянович, Кулішів родич і товариш з дитячих років у Воро

ніжу на Чернигівщині. Вийшовши з університету в 1843 році, Чуйкевич попав на посаду 
навчителя латинської мови до Рівного і був там один час разом з Костомаровим. Зго
дом його переведено до Кам’янця на Поділлю, а звідти він кілька разів поривався 
до Київа, і сам просив Юзефовича і діяв через Куліша, який не один раз нагадував 
помічникові куратора про Чуйкевича та про необхідність улаштувати його в Київі. 
Куліш покладав на Чуйкевича надії й на науковому полі, він хотів бачити в ньому собі 
помічника іцо-до видання джерел до історії України. В Кам’янці Чуйкевич з доручення 
Куліша перекладав з латинської мови польського літописця Грондського, що писав про 
війну козаків з Поляками. Чуйкевича Куліш хотів узяти з собою за кордон для всяких 
наукових доручень і допомоги, але в останню хвилину замінив Чуйкевича Білозерським. 
При арешті Костомарова до рук генерала-губернатора потрапив лист Чуйкевича, в якому 
декілька речень здалися підзорими. Чуйкевича було заарештовано й доставлено до 
київської фортеці. Скоро з’ясувалася непричетність Чуйкевича до кирило-методіївського 
товариства, його випустили й повернули до Кам’янця. В листі інтересні подробиці що
до смерти Кулішевого батька в наведеній Чуйкевичем цитаті з листа свого батька з Во
роніжа. В ПІ відділі при розгляді паперів Куліша одмітили при читанні цього листа: 
„Чуйкевичь описываетъ сыну, Кулѣшу, характеръ покойного отца его въ самыхъ непри
личныхъ выраженіяхъ. Это окончаніе письма показываетъ съ невыгодной стороны 
Ч у й к е в и ч а  и К у л ѣ ш а  въ нравственномъ отношеніи: ибо они допускали переписку 
между собою въ неуважительныхъ выраженіяхъ объ отцѣ и покойникѣ" (справа № 81, 
ч. а, а. 17—25).
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І81) Мається на увазі воронізькі легенди, що Куліш надрукував був у Макспмови- 
човому „Кіевляипи’і".

Оригінал листа в справі № 81, ч. 5, на поштовому папері звичайного формату на 
4 сторінках.

1ІЯ) Враження від нодорожи через Волинь до Варшави описано було й Кулішем у 
листі до Костомарова. Цьому листу Куліш надав форму якогось літературного твору в 
епістолярній формі. Про до Білозорський зазначає в кінці свого листа, радячи зробити з 
Кулішевого листа кілька копій, щоб згодом ие загубився цей твір („літературна стаття") 
Куліш а, „нашого правдивого дієписця", як він його називає. Цього Кулішевого листа 
було надруковано в „Основі", 1801, кн. 2, під заголовком „Знайдений на дорозі листъ", 
з датою „ІІ.гь г. Острога 1817, лютого 28“ та за підписом II. Необачний. Кулішеві вра- 
я;сшія від Радомишля, Корця, Острога були особливо інтересні Костомарову, який цею 
дорогою в 1814 році їхав до Рівного і свої враження також описав у листах до друзів: 
до П. Куліша (про цо згадує сам він у зазначеному вище творі-листі) та до Ь. Се
ме нтовського (Україна, 1925, кп. З, стор. 42 — 45). При трусі в Куліша в Варшаві 
знайшли рукопис у вісімку нисчого паперу, писаний рукою Білозерського, до було ско
пійовано частку поданого в тексті листа до Марковича! а саме: „Ходылы мы довго кру
гомъ и въ середини замку... котри бъ занялы и порадовали подорожного!" Певний лі
тературний відтінок, очевидно, як наслідування поетичних прийомів Куліша, маємо 
і в листі Білозерського, наприклад, він пише про руїни Корецького замку: „з того часу 
не показувалась сюди ні жизнь, ні радість: наче згоріли вони у пожарі"

ls4) Олександра Михайлівна Куліш, сестра Василя Білозерського.
ш ) Мацейовський Вацлав Одександор —польський історик, історик письменства та 

слов’янських народів.
160  Дубровський Петро Павлович (1812—1882), філолог; народився в Чернигов), освіту 

здобув у ніженському ліцеї і московському університеті, 1837 року учителював у Вар
шаві; в 1811 році Дубровський зробив мандрівку по слов’янських землях, і після цього 
заснував у Варшаві всеслов’янський часопис із 1842 року Jutrzenka, а з 1843—Славян
ское Обозрѣн іе В часопису Дубровського співробітничили Срезнсвськиіі, Ганка, Шафа- 
рик, Коляр. Мацейовський та иішіі. Крім того в 40 ])оках Дубровський но ріжних часо
писах друкував огляди слов’янських літератур. В 1845 року Дубровський був у Варшаві 
цензором.

,ь7) Лінде Самуель-Богумил (1771- 1847), польський лексикограф, упорядник знамени
того словника польської мови, якого він видавав з 1801 до 1814 року. Чарторийський, а 
пізніше Станислав Иотоцький притягали його до ріжних культурно-просвітніх справ, і 
ніж интим Иотоцький зробив його генеральним директором польських бібліотек та му
зеїв. Лінде прислужився польській культурі націй посаді, звозячи до Варшави з ріжних 
зачинених кляшторів стародруки іі рукописи, з яких утворив у Варшаві видатну біблі
отеку в Казимировому палаці. Куліш бачив Лінде за нівроку до смерти (8 серпня) 
76-літнім дідом.

18їі) Зємгнцька Елеонора (1819—1869), авторка цілої низки філософських творів. Про
відною ідеєю її праць було погодження віри з розумом, досягнень людської думки з 
християнськими основами. Першу працю її „Про філософію* надруковано було в „ВіЬ- 
liotecc WarszawsUiej" р. 1841. З того-ж року вона заснувала з Варшаві свій часопис 
„Piegrzym - для пропаганди католицько-філософських ідей. Часопис проіснував лише до 
1846 року.

1Su) Страшксвич Кіндрат Федорович (1815—1868), ад'юнкт на катедрі грецької та 
римської словесности з 18І0 року. І \  1845 здобув ступінь магістра класичної словесно
сти. Протягом 1816/47 між иншим викладав чеську мову, і на ґрунті захоплення брат- 
чи :ів слов’янскимн мовами, між студентами—членами кирпло-методіївськоги братства і 
Страшкевичем нав’язалися зв’язки. З слов’яискихмов Страшксвич знав польську, чеську, 
болгарську та сербську мови і літератури. Якраз у 1847 році він склав чеську грама
тику з невеличкою хрестоматією Й словником.

110> Лшшиченко Андрій Іванович (1822—1888), магістер російської словесности, пізніше 
доцент па катедрі історії загальної літератури. Линничснко кінчив університет р. 1843 
разим із Д. їїильчиковим, був призначений на учителя до житомирської гімназії, але за
лишився в Київі на посаді помічника бібліотекаря, на якій знову товаришував з Пиль- 
чиковпм. Р. 1845 здобув ступінь магістра російської словесности і в 1846 році був при
значений на місце Костомарова за старшого учителя київської першої гімназії.

|,J1) Оригінал у справі № 81, ч. 14, а. 72—73.
,02) Артемовський-Гулак Павло Петрович (1790-1865), поет, професор харківського 

університету, з і841 року ректор.
,аз) Див. дальший лист (32)—відповідь Соментоиоького Костомарову і примітку до листа.
1;4) Тихонови і По.іикари Василь впч (1813—1888), магістер давніх літератур, учитель 

латинської мови в першій харківській гімназії, приятель Костомарова. Народився на 
По тавщині, в Гадяцькому повіті; освіту здобув у гадяцькій повітовій школі, нереяслів- 
ській духовній сомшіарії та харківському університеті, Пізніше з 1858 р. був нроф. у
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цьому-ж університеті. Костомаров у своїй автобіографії зазначає, що хоч Тихонович і 
був з ним „постоянно дружен, но оставался совершенно холоден к украинской народно
сти и, занятый своим античным миром, как будто ни во что не ставил все современное. 
Это был класси к в полном смысле этого слова". (М. 1922, стор. 161).

,9Ь) Мається на увазі книжка Олександра Карл. Деллена, проф. римської словесности 
в київському університеті, під назвою „Beitrage zu rK ritikund  SatircndesD . Jun. Juve
nalis". K. 1816. Цей твір пізніше став Делленові за докторську дисертацію, що її він 
обороняв р. 1861. Слово „Ювенала" зіпсовано в тексті прошивкою справи.

19°) Оригінал у справі № 81, ч. З, арк. 82—81. Листа цього надрукував бувВ.Домани- 
цький у Київській Старині 1901, № 2, ст. 68—72 (Відділ документів), але з деякими 
хибамп, пропусками та без останньої приписки Метлинського і листа II. Тихоновича.

|97) Сементовський, Костянтин Максимович, етнограф, народ, р. 1823. харківський 
приятель Костомарова, скінчив ніжонський ліцей р. 1810. Листи Костомарова до і'емен- 
товського р. 1841 надруковано в „Україні" 1925, ки. З, с. 42—65.

108) „Славянская Миѳологія" книжка Костомарова, яку видано було в Київі 1846 р. 
кирилицею.

UIIJ) Войцицысий (Wo.jcicki) Казимир Владислав (1807—1879), польський етнограф; йому 
належало кілька книжок, які могли інтересувати Сементовського: „Przyslowia narodowe" 
Warszawa 1830, три томи; „Piesiii ludu Biaio-Chrobalow, Mazurow і Rusi z nad Buga, z 
dolaczeniem odpowiednych piesni ruskicli, serbskich, czeskich і slowianskich", Warszawa 
1836, два томи; „Ivlecendy, starozytne podania і powiesci ludowe", W arszawa 1873 два 
томи.

2Wl) Брат Николай—Семептовсышй Микола Максимович (1819). письменник, авто]) 
історичної повісти „Мазепа" (Маяк 1845) та ипших побутових та історичних оповідань. 
В листі маються на увазі п’ять статей під заголовком „Таврида" в „Иллюстраціи" 1847 р., 
скоріше їх окремо видання під заголовком „Путешественникъ. Южный берегъ Крыма" 
Спб. 1847.

2Ш) Князь Долгоруков Микола Андрійович (1792—1847), Орав участь у кампаніях 
після 1812 року і в турецьку війну 1828 року, [і. 1829 заступив місце забитого 0. С. Гри
боедова в Персії. З 1831 року був на військово-адміністративних посадах у Минську, 
Білостоку, а з 1840 р. був призначений на харківського, полтавського і чернигівського 
генерала-губернатора. Попечителем харківської шкільної округи з 21 січня 1846 року. 
Помор 11 квітня 1847 року. В щоденнику Никитенка під 29 квітня 1847 р. е запис: „еще 
своровалъ одинъ генералъ. Онъ сдѣлалъ это очень оригинально. Это кн. Д-ковъ, гене- 
ралъ-губ. харьковскій и попечитель тамошняго университета. Онъ кралъ деньги изъ 
приказа общественнаго призрѣнія и накралъ ихъ 140 тысячъ. Наконецъ усталъ красть 
и жить. Умеръ. Послѣ него нашли письмо на высочайшее имя, въ которомъ онъ откро
венно признается въ своихъ покражахъ. Между ними оказались л университетскіе 
деньги". (Никитенко, „Записки и дневникъ", т, Снб., 1905, с. 370).

203) Кн. Цертелев Микола Андрійович, ном. попечителя харківської округи з 1838 року. 
Відіграв певну ролю в знищенні першої дисертації Костомарова, але допоміг йому пе
ревестися до київської округи. В Харкові його называли—„князь тьми".

2"3) Рейпольський Ів. Мик. (1789—сер. 60-х років XIX.), професор медичного фа
культету, великий оригінал у житті і на лекціях, між иншим зовсім не вживав чужозем
них слів, заміняючи її своїми вигаданими словами.

2<м) Преосв. Иннокентій (Борисов)—харківський архиепископ, знаменитий духовний 
оратор, ініціатор знищення Костомарівської дисертації „О причинах и характере в За
падной России".

205) Оригінал у справі № 8І, ч. 14, арк. 66—68. Під 67 аркушом підшито конверта 
від цього листа з такою адресою: Его Высокоблагородію Николаю Ивановичу Костома
рову, Г. Адъюнктъ-Профессору Уник. св. Владиміра Въ Кіевѣ. На Старомъ Городѣ, въ 
домѣ Монышна, близь церкви св. Андрея Первозваннаго.

206) Відповідь Кулігаа на лист № 29. Останній лист перед арештом 15/3 квітня так і 
не був одправленпй до адресата: його забрали при трусі в Куліша під час арешту.

207) Мова йде иро смерть Кулішевого батька.
208) Оригінал у справі Л» 8І, ч. 5, а. 14. На конверті адреса: Его Высокоблагоро

дію Петру Емельяновичу Чуйкевичу Г-ну. Учителю Гимназіи въ Каменецъ-ІІодольскѣ.
20!І) Чуйкевич II. 0 . Зазнайомився з Костомаровим р. 1844 в Рівному, де вони разом 

учителювали. Взимку 1846 47 року Чуйкевич проїздив через Київ, де пробув кілька 
днів, побував у Костомарова, в якого дізнався про намір братчиків видавати часопис, 
„который бы выражалъ собою жизнь и исторію славянскаго народа, въ особенности ма
лороссійскаго". Костомаров закликав і Чуйкевича до співробітництва в цьому часопису 
і одержав від нього згоду. В. Костомарова, як зазначив сам Чуйкевич у своїх свідченнях 
перед Бібіковим, він бачив разів зо три Шевченка і один раз бачив його в Кам’янці.

21°) Перебування Чуйкевича в Новоселицях та ця таємничість, якою ноно було обста
влено, поясняється згідно до тих-же свідчень Чуйкевича тим, що „будучи одержимъ си
филитическою болѣзнію, онъ отправился туда тайно для излеченія, выпросивъ между

З а  ото літ—7.
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тѣмъ отпускъ къ роднымъ въ Волынскую губернію, что желалъ скрыть отъ начальства и 
отъ знакомыхъ“.

2П) И. Чуйкевич клопотався про перехід доКвїва на учительську посаду. Юзефович,. 
Михайло Володимирович, помічник куратора шкільної округи—фактичний керівник 
управління округою при попечителі Траскині. Чуйкевич кілька разів звертався до нього 
з проханням перевести його до Київа, „но получалъ отъ него отказы по неспособности".

212) Лист Чуйкевича друкується за копіею, що її надіслав був ген.-губ. Бібіков до 
III відділу, залишивши оригінал листа в Київі, бо оригінал цей був потрібний при до
питах. III відділ не визнав за Чункевичем ніякої провини, справу Чуйкевича передав 
на розв’язання Вібікову, який також визнав його непричетним до кирило-методіївського 
товариства і звільнив з-під арешту. Копія в справі Х» 81, ч. 14 арк. 6 9 -7 0 . Копію за
свідчено „действительным статским советником М. Е. Писаревим".

213) Ашанін Павло Левович, поручик новоархангельського уланського полку, брат у- 
иергаих Миколи Ів. Гулака. В середині квітня разом з паперами був доставлений у 
111 відділ, де з нього зняли допит. З ’ясувалася його непричетність до справи кирило- 
методіївського товариства. Папери Ашаніна складалися лише з кількох листів родичів, 
товаришів та знайомих, між ними два листи від Гулакового батька Івана Івановича Гу
лака. Листів Миколи Гулака в Ашаніна знайдено но було через те, що, як пояснив він, 
листи ці не були для нього важливі, і він їх не зберігав.

2М) Про лист М. Гулака, на який Ашанін відповідає, він дав таке свідчення в III від
ділі 16 квітня 1847 року: „Письмо Николая Гулака, о которомъ здѣсь упоминается, я 
получилъ; но мысли, гдѣ онъ излагаетъ о способности сдѣлаться когда-нибудь великимъ, 
или завоевателемъ, или монархомъ не его собственныя, а Казановы, изъ его записокъ. 
Эти нарѣченія Казановы, Николай Гулакъ привелъ потому, что въ то время я писалъ 
къ нему о желаніи моемъ перемѣнить родъ службы, перейти въ Военную Академію и 
излагалъ ему свои надежды на успѣхи въ новой службѣ. Сколько я помню и вѣроятно 
даже Николай Гулакъ, приводя мнѣніе Казановы о томъ, чего человѣкъ можетъ достиг
нуть при твердой и сильной волѣ, хотѣлъ этимъ поощрить меня въ моемъ намѣреніи 
перемѣнить службу, чтобы достигать того, что каждый изъ служащихъ русскому пре
столу можетъ надѣяться. Особенно важнаго изъ этого письма я ничего болѣе не помню 
и его не было".

215) Казанова Джованні-Джакомо (1725—17981, відомий авантюрист, який під час Ка
терини II приїздив до Росії, залишив широко знані по всьому світу мемуари „Memoires 
ecrits par lui-meme“ видані 1826—1838 pp.

21C) Франкер Луї Бенжамен (1773—1849), французький математик, автор твору: „Cours 
complet de mathematiques pures", четверте видання в 1837 p.

т ) Граббе Павло Христофорович (1789 — 1875), генерал-ад'ютант, учасник війни 
1812 року, член Союзу Благоденствія; командувач військами иа кавказькій лінії. Зали
шив записки—надруков. у „Рус. Арх.“ 1873 і 1888—1889 рр.

218) Бернадот Жан-Батпст-Жуль (1764- 1844), французький військовий діяч, учасник 
наполеонівських воєн, пізніше регент шведського престола і шведський король під іме
нем Карла XIV.

219) Оригінал листа в справі X» 81, ч. 2, а. 8, X» 8.
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