
МИХАЙЛО возняк.

З РОКІВ ЗАСЛАННЯ ПЕТРА ЄФИМЕНКА НА 
АРХАНГЕЛЬЩИНУ.

( Л и с т у в а н н я  з О л е к с а н д р о м  К о н и с ь к и м  р р . 1 8 6 3 — 1 8 6 7 ) .

І.

На самім початку 60 рр. XIX в. наступила низка арештувань у Київі, 
Полтаві, Чернигові й инших більших містах України. Була це неначе течія 
холодної води на гарячі сподівання свободолюбних елементів тодішньої Росії 
ввагалі й України зокрема, неначе пересторога, що на справжню волю в цар- 
оькій Росії ще треба довго-довго ждати. Ті сподівання мали свій початок 
у севастопільській катастрофі, а підгрівали їх ріжні загально-європейські й 
державно-російські чинники, між останніми в першій мірі зміна царя. Вершком 
здійснення тих сподівань було скасування крепацтва 1861 р.

У зв’язок із тим сильним визвольним рухом у Росії треба поставити петер
бурзькі видання Панька Кулііпа й видавання «Основи», а на самій Україні 
виходи коло визволення селян, розв’язки земельного питання, самоуправи селян
ства та його освіти при помочі недільних шкіл, народніх читань, популярних 
видань, то-що. Перед вела в цій роботі молодь, головно студенти вищих шкіл, 
згуртована скрізь по більших містах у так звані «громади». Належала до 
них уся живіша й національно свідома молодь. «Громади» й доставили най
більшої частини учительських сил для недільних шкіл і робітників для иншої 
праці над піднесенням освіти народньої маси.

Недільні школи на Україні виросли з протиділання польським пригото- 
ванням до повстання. Приготовляючися до повстання, польська шляхта заду
мала між иншим спольщити та златинщити український народ через школи. 
З такою метою засновано в Київі польське таємне шкільне товариство, що 
закладало при панських дворах школи для селян, де вчили католицькі ксьондзи 
з польських книжок. З таких самих книжок учили в Київі польські студенти 
університету попривожених із сіл лакеїв. Протиділаючи ополяченню україн
ського народу, завели студенти-Українці в Київі в 1859 р. три недільні 
шкоди, а потім і щоденну. За київським прикладом почали заводитися не
дільні школи по всіх місцях, де були гімназії або прогімназії, хцо могли дати 
освічених людей споміж учительства або й учеників вищих клас. Так напр. 
8а Лебединцева заведено народню школу в Білій Церкві, де вчили вчителі 
гімназії. Цей рух перекинувся й на Лівобічну Україну, напр. у Полтаві 
було в 1860—1861 рр. п’ять недільних шкіл.

Тому, що не було українських підручників, учили в недільних школах 
здебільшого з московських підручників. Одначе, наскільки знайшлися україн
ські підручники, то вживали й їх, напр. українських букварів Шевченка, одного 
з учителів київських шкіл Шейковського, учителя гімназії та впорядника 
недільних шкіл у Полтаві Строніна, студента університету й учителя шкіл 
у Москві Ященка й инших. На Лівобічній Україні вживалася також Гра
матка Куліша, що часом з’являлася й на Правобережжі, де київська адміні
страція заборонила продавати її наслідком доносу польських панів. Крім того 
тирилися поміж учениками недільних шкіл метелики з творів Шевченка,
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Куліша, Вовчка, Глібова та инших. Що було не зрозуміле ученикам у мо
сковських книжках, те виясняли їм їх учителі українською мовою').

Першу недільну школу в Київі відкрив той гурток університетської мо
лоди, до котрого пристав із усім своїм полтавським гуртком і Михайло 
Драгоманов, приїхавши до Київа на університетські студії. Пізніше повстала 
друга недільна школа, де вчили кілька «принципіяльних українофілів з Право- 
бережців і Чернигівців, до котрих доходили спеціяльно українські ідеї од 
Опанаса Марковича, Глібова й т. и., і потім деякі молодші Полтавці, іцо під
пали піді вплив Пильчикова»2). Хоч вони не більше вчили по українськії 
від перших, але таки назвали себе Українцями в протиставлення до космо
політів, як звали перших за те, що все справді європейське ставили вище 
від вузько-національного.

Про це треба згадати тут тому, що на першім спільнім зборі громади, 
до котрої належав Драгоманов, «читано лист дальнього товариша, потім до
волі звісного етнографа, про те, що він «досліджував мітологію, щоб дійти 
«звідки в Українців пішла фальшива ідея бога» 3). Цим товаришем був без 
сумніву Петро Савич бфименко, що одинадцять листів його до Олександра 
Кониського друкується нижче; в них саме згадується і план написати україн
ську мітологію, щоб вияснити всі забобони та звичаї українського народу. 
До листу з 9 травня 1865 р. додав Петро бфименко «Программу для соби
ранія матеріаловъ по миѳологіи въ Южной Россіи». Программа обіймає 
а) вірування, б) обрядовий бік релігії й записи творів усної словесности. 
Питання в справі вірувань торкаються 1) неба, світил і небесних явищ, 
2) землі, елементів і ріжних природніх явищ, 3) людини, її життя, їжі, одежі 
й зайнять, 4) царства звірів і ростин, 5) духового світу й 6) перемін. 
Питання, що мають на меті зібрати дані для вияснення обрядового боку 
релігії, торкаються 1) місць, на яких виконувалися ногайські релігійні об
ряди, 2) свят і обрядів, що відбувалися колись у житті людини, 3) рокових 
свят і обрядів, 4) ігор і танців, 5) ознак і ворожеб і 6) лікування слабостей. 
З творів усної словесности входять у програму бфименка загадки, припо
відки, казки, пісні, замовлювання й легенди мітологічного змісту.

Відбилося в листах бфименка й зацікавлення молоди книжками для на- 
родньої освіти. В тогочаснім органі українського руху «Основі» закликав Ми
кола Костомарів українських письменників і українське громадянство не 
вдоволитися красним письменством українською мовою, але помогти пародові 
в його освіті й узятися 8а виготовлення популярно-наукових книжок для 
народу в українській мові. Для цієї мети зібрано стільки грошей, що мате- 
ріяльний бік справи мав тверду підставу. На початку 1863 року взялася 
київська громада до виконання Костомарового проекту, і в комітеті для ре
дакції популярних книжок був між иншимн Драгоманов. Другим таким осе
редком, де поважно взялися до виготовлення популярних книжок, була 
Полтава. Одним із авторів був Олександер Кониський, що заснував разом 
І8 иншими щоденпу вечірню школу, де вчив історії4) аж до часу скасування 
недільних шкіл улітку 1862 р.

Російська влада звертала зразу мало уваги на український рух. Ганялася 
й заарештовувала більше за «нігілізм» і революційний рух, ніж за «український 
сепаратизм». За революційний рух заарештували також Петра бфименка разом 
is товаришами: Бекманом, Завадським, Муравським, Левченком і иншими. Про 
це оповідає бфименко в листі з 23 травна 1863 р. до Олександра Кониського.

’) М. Д р а г о м а н о в ,  Народні школи. Громада, II. Женева 1878, с. 176—7.
2) М. Д р а г о м а н о в ,  Австро-руські спомини. Частина перша. Львів 1889, с. 17.
3) Там-само, с. 27.
4) О м е л я н  О г о н о в с ь к и й ,  Исторія литературы рѵскои. Ч. III. від. І. Львів 

1891, с. 413.
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Одначе від 1862 р. почали заарештовувати також за український рух, між 
иншими й знаменитого учителя Михайла Драгоманова — Олександра Строніна, 
котрого гарну характеристику написав вдячний ученик у своїх споминах 
п. н. «Два учителі». Як це виходить із щоденника Строніна1), російський уряд 
обвинувачував його та іце шість осіб у ширенні «підбурливих творів і бро
шур» і головно «в діяльній участі в заснуванні гуртків, що мали на меті, 
під виглядом товариства грамотности, викликати незадоволення народу 
уряду, щоб таким робом довести до відірваная України». Але що обвину
вачення було безпідставне, обвинувачені дістали адміністративну кару, і 
Строніна заслано на Архангельщину. До українського руху був причетний 
Стропіп остільки, що як організатор недільних шкіл у Полтаві переробив на 
українску мову Буквар Золотова, зложений звуковим способом рухомих буков. 
Зроблений по раціональній методі цей буквар, уживаний в недільних школах, 
переважив усі старомодпі букварі, між ними й українські Куліша й Шевченка-).

Заарештованого Строніна відвезли разом з товаришами недолі в петербур
зьку кріпость, звідтіль вислали його в Мезень, архангельської губерні, а звідні 
перевели його в Пінегу засідателем суду й потім суддею в ЛІенкурськ. 
З заарештованих кількох українофілів Щелкана вислано за кордон лікуватися, 
де він номер:|). У січні 1863 р. заарештували Олександра Боннського й ви
везли з Полтави просто у Вологду, але в 1865 р. губернатор Вологди ви
просив у міністра Валуева дозвіл Боннському жити у Вороніжі з огляду на 
слабе здоровля письменника. Тоді-ж таки за дозволом царя виїхав Боннський за 
кордон лікуватися. В 1862 р. заарештовано в Биїві й заслано в архангельську 
губершо пізнішого знаменитого етнографа України Павла Чубинського4). 
Лист Сфименка з 25 квітня 1863 р. стверджує, що оповідання Чубинського 
про історію київської громади від часу трилітнього заслання Вфименка 
влило в його душу цілющої води.

Про погляди Бекмана, заарештованого й засланого разом із бфпменком, 
може говорити та подробиця, що Драгоманов познайомився в київськім уні
верситеті завдяки Бекманові й недільним школам із найвидатнішим споміж 
київських ліберальних професорів ІІавловим. У Биїві він приготовлявся саме 
па магістра з історії Росії, перейшовши сюди з Харкова після того, як 
губернатор Лужин поскаржився цареві на студентів університетуг>).

Арешти й заслання за український рух були ластівками, що призві- 
щали недалекий рішучий виступ російського уряду против українського руху. 
В рік по закритті недільних шкіл у 1863 р. заборонено учити в школі по 
українськії, Бостомарову заборонено друкувати шкільні книжки за зібрані 
гроші, а міністер унутрішніх справ Валуев приказав цензурі не пускати жад
них українських книжок окрім красного письменства. В додаток до того 
посипалися всякі обвинувачення на Українців по московських газетах, і не 
було спромоги розправитися з напасниками.

Що торкається автора друкованих нижче листів—Петра Савича бфименка, 
він народився 1835 р. в бердянськім повіті. Учився в катеринославській гім
назії та в харківськім і московськім університетах. Службу почав у красно- 
уфимськім повітовім суді, потім перейшов до онезького земського суду, опісля 
в холмогорську поліційну управу. Вибувши якийсь час дворянським засіда
телем у холмогорськім повітовім суді, отримав місце секретаря архангель-

') Частину цього щоденника опублікував ІГ. Г у р е в и ч  у VII ки. „Былого" з 
1907 р. п. н. „Дѣло о распространеніи малороссійской пропаганды".

2) М. Д р а г о м а н о в .  Два учителі. Спомини. Львів 1902, с. 62.
г) Там-само, с. 72.
4) Про життя Чубинського на засланні пор. Г. Б  , „Павелъ Платоновичъ Чубинскій 

въ ' архангельской губ. (1862 — 1869 гг.)“ — у „Кіевскій Старині" 1908, VII—VIII, 
С.С* 228—39.

5) М. Д р а г о м а н о в .  Два учителі, с с 68 -69.



ського губерніального статистичного комітету. На засланні виявив велику 
енергію й надрукував довшу низку праць з історії, етнографії, звичаєвого 
права й економії північних губерній Росії. Але щодо походження і щодо 
характеру й уподобань Петро Савич був Українець, і тільки потрапивши знову 
на Україну, у Вороніж, Самару, Чернигів і нарешті Харків, він почув себе на 
своїм місці. Його праці з поля звичаєвого права й етнографії продовжува
лися також на Україні. Крім окремих статтів надрукував у 1874 р. «Сбор
никъ малороссійскихъ заклинаній». Одначе на Україні його діяльність пере
йшла вже більше на поле статистики, що можна пояснити почасти його 
посадами, бо в Самарі й Харкові він був секретарем статистичного комітету, 
в Чернигові брав участь у працях губерського земського статистичного бюра, 
а в Харкові завідував також статистичним відділом при харківській повітовій 
земській управі1). Прислужився немало коло редагування «Харьковского Кален
даря», зумівши його зробити поважним органом Харківщини. Помер у 1908.

Також у «Кіевск-ій Старин-і» за рр. 1882, 1883, 1884, 1886, 1887 і 1888 
маємо низку його статтів з поля давньої історії, народніх звичаїв, традиції 
й поезії. З цих статтів стаття про «засланців Українців в архангельській 
губернії 1708— 1802 р.» (1882, вересень) мала увійти в задуманий, та не 
здійснений український альманах Українців-засланців в Архангельській гу- 
берні 60 рр. XIX в.

Що торкається хронологічного порядку друкованих оце листів, наскільки не 
зазначений рік на якім листі, визначаю йому місце відповідно до його вмісту.

І. Коханый земляче і брате по долі! Не я; выненъ тому, що на Вашъ 
листъ відъ 15 Марта одпысую 25 Апрѣля; листъ Вашъ пішовъ у Онегу (та 
тамъ і пролежавъ), а я жыву у Холмогорахъ. За півтора рокы набрыдла 
мені Онега, такъ я й перепросився сюди. Воно не то, щобъ і Холмогоры 
були кращі надъ Онегу, а такъ, захотілось освіжитись у Архангельску і 
побачитись зъ Чубінськымъ. Я вже три роки въ ссыльці і досы не бачивсь 
ні з кимъ ізъ рідного краю. Нубійський росказавъ мені все, що діялось зъ 
кіевською громадою зъ того часу, якъ насъ забрали і до теперішніого часу, 
і вливъ въ мое розбите серце цілющоі й жывущоі воды. Опасыбі іому! Спа
сибі й Вамъ, Добродію, що озвались до мене, зъ обіцянкою писати про всі 
українські новинки. Я хочъ чимало маю знаёмыхъ на Вкраіні, однакъ вони 
рідко пишуть мені про громадські справи, а такъ собі, тільки де-що; може 
думають, що моі листи куди небудь заходять. Ні, моє листування йде на
лежне; моіхъ лыстівъ ніхто не читає. Я це добре знаю.

Я читавъ у Современному Слові, що чернігівський Владика повелівъ 
ѵсімъ попамъ виясняти уроки неодмінно рідною мовою. А зъ Кіева пишуть, 
що «Отзывъ изъ Кіева»2) мае добрі скутки; що Міністръ радить шевському 
Иопечытилеві пожертвовать 700 карбованьців на украінські книжки для на
рода. Видко, що наша справа нолучае оффиціальное признаніе. Теперъ не 
слідъ намъ ні тратити слівъ по пусту, ні нарікати на свою долю, а працю
вати й працювати для народа.

Що ся тиче до мене, то я маю на цілю писати украінську або восточно- 
славьянську миѳологію, у которій повинні бути вияснені усі забобони і 
8вичаі, які тільки єсть у нашого народу. Праця важка і потребує чимало 
часу! Треба спочатку познакомытысь зъ миѳологіями усіхъ чисто народівъ, 
починаючи зъ дикихъ, і кінчаючи Греками і Римлянами. Це дорога не по
чата, треба самому прокладати іі. Я вже дещо й зробывъ, тільки пышу не

') Харьковскій Сборникъ. Литературно-научное приложеніе къ .Харьковскому Ка
лендарю” на 1888 годъ. Выпускъ 2-й. Харків 1888. Ст. III.

2) Пор. Австро-руські спомини М. Д р а г о м а н о в а. Частина третя і четверта- 
Львів, 1890. С. ЗОЇ і дальші.
За сто літ.—8
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Михайло Возник

по украінськы, а по мо(в)сковськы, бо рідноі мови не довелось добре на- 
вчытьця. Може найдутьця такі, которі перекладуть іі на рідну мову. Чи не
має1) у Васъ або у кого въ Ваіпыхъ знаёмыхъ якыхъ небудь матеріалівъ 
для мыѳологіі украінського народа, напрыкладъ: опысаній святокъ і звычаівъ, 
обрядовыхъ пісень, легендъ, шептаній, казокъ, повірьевъ, прымітъ і т. д. 
Тѳперъ я працюю надъ выясненнемъ мыѳологичеського значення різдвян- 
ськыхъ святокъ, такъ мені иотребні к о л я д к ы .  Чы немае у кого? Ябъ 
спысавъ, що треба, і назадъ відіславъ.

Ще занімаюсь тутешнюю етнографією і пышу въ Архангельські відомості, 
по предложенію Статистичеського Комитета, переглядую холмогорські архывы; 
тутъ багато старовыны мійсьціовоі. У Архангельску напысавъ, по старын- 
німъ архывнімъ діламъ, артыкулъ о Малороссіянахъ, сосланныхъ въ Архан
гельскую губ. въ прошломъ столѣтіи. Въ Онежському повіті запысавъ де які 
росказы объ кошовому Кальнішевському, который бувъ засланый на зато
ченіе у Соловецькій манастырь.

Я счытаюсь на службі у Земському Суді канцылярыстомъ, въ Судъ не 
хожу, і часу маю доволі. Жыву ні весело, ні скушно, а такъ собі. Земляківъ 
тутъ немає (я не лічу землякамы такіхъ, якъ тутешні урядныкы, мыжъ кото- 
рымы есть чымало зъ Украины). Здоровья мое торікъ було дуже погане, 
а теперъ лучче, тількы серце болыть часто та нервы розстроєні. А Вы, серце- 
вемляче, якъ пожываете? Пишіть, будласко. Я відгіысуватыму належне. Адресъ 
мій: Въ г. Холмогоры. Петру Саввичу Ефнменку, або Помощнику Почтмей- 
стра Игнатію Антоновичу Ѳедоровичу. Я зъ нымъ жыву (у почтовій конторі). 
Пересылайте, колы хочете, і Вы своі лысты до мене, такъ якъ я посылаю 
оццей.

Стронінъ у Мезені—вінъ, сердега, получывъ причину - (падуча болѣзнь); 
іого переводять у Пінегу Засідателемъ Повітового Суда. Чубінськый тамъ 
Судебнымъ С.тідователемъ, За украінську пропаганду, опрычъ поименован
ныхъ Вамы, у Петербургъ возылы ще моіхъ товарысгівъ(!) по ссыльці: За- 
вадського (знову вернули на старе місце, у Петрозаводськ^) і Муравського 
(слідъ пропавъ). Мене обшукували, забралы у III  Отд. усі моі папери, та ба! 
опрычъ мыѳологичеськыхъ замітокъ нічымъ не покористувались,—і прислали 
іхъ назадъ.

Великий жаль бере, що Основа білыиъ не выдаватыметьця! Чы не чутно, 
щобъ хто збирався вистачати новий наський журналъ. Казали, що за це 
діло хотівъ узятись Олекса Гаццукъ, що бувъ профессоромъ у Одессі,—та 
щось чутка замовкла.

Братерски обнімаю Васъ. Землякъ Вашъ П е т р  о.
Холмогоры 25 квітня 1863 року.

II. Місто Холмогоры. На Миколу. 1863 року. Братіку Олександре! Дякую 
за Вашъ листъ, за новынкы, а найбілыпъ за Вашу працю для народноі 
освіты. Вы своімы листами до Комітета Грамотности зробили для народа, 
більше, ніжъ коженъ зъ нашіхъ народолюбцівъ! Теперъ треба користуватись 
зъ дозволенна учити на рідній мові. Для того, щобъ заспокоіты вышчый 
урядъ і щобъ незагынуты намъ даремне на чужыні, требабъ намъ, ссыль
нымъ Украіньцямъ, написати прозьбу до царя и до шефа жандармівъ, щобъ 
вернули насъ па родину. Можна сподіватись що урядъ не тількы дозволить, 
а наветъ буде дуже радий, бо вінъ теперъ, дывытьця і на насъ, на Украінь- 
цівъ, якъ на революціонерівъ. Вы знаете ізъ нотъ руського уряду до чужо- 
земськыхъ, якъ вінъ боітьця тыхъ «космополітічеськіхъ революціонерівъ»1), 
которі кынулы сімья і на московську землю.

г) В рукоп. не маю.
2) В рукоп. революціонерівъ.
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Недавно у ІІетербурсі появився журналъ Свобода, у которому оголошено, 
що єсть якесь велике таємне товариство; ціль іого выгнаты урядъ і вызво- 
лыты народъ зъ неволі. Воно мае своіхъ агентівъ по Россіи і за гряныцею, 
і хоче збыраты «народныхъ представітелей въ народное собраніе». Такъ 
отціого-то «Революціонного Комітета» і перелякався урядъ,—такъ що те- 
перъ у Петербурсі, кажуть, страшенный терроръ. Відъ того урядъ такъ 
страшно карає (каторгою) наветъ молодыхъ людей... Якъ бы було добре підъ 
такый часъ послаты про8ьбу відъ ссыльныхъ Украіпьцівъ. Просьба повыпна 
буты написана на кштальтъ «Отзыва изъ Кіева». Чы подобаетдя Вамъ моя 
мысль? Пышіть! Зъ такымъ діломъ барытысь не треба; можна наветъ такъ 
зробыты, що спочатку нехай не всі, а одна половина ссыльныхъ подає 
просьбу, щобъ діло йшло скоріше, а потімгь друга. Я объ цімъ иысавъ уже 
Чубіпському і прохав'ь, щобъ вінъ напысавъ проэктъ прозьбы. Пысатыму 
ще Завадському, своему товарыстові (!); вінъ тутъ недалеко, у Олонецькій 
губерніи; напысавъ бы Бекману та Португалову, тільки не знаю, де воны 
теперъ пробувають. Побачивши, що Украіньці не революціонеры, урядъ 
запевне дозволивъ бы зібрати раду у Кыеві, чы де тамъ, щобъ порадитись 
о народныхъ потребахъ... Що ся тыче до словопысанія, то іого можна уста
новити і безъ рады, а друкомъ. Мені самому дуже не подобаетьця слово- 
пысаніе Кулішове і я ще вгг> 1861 році напысавъ артикулъ і пославъ до 
Основы, та щось іого не надруковалы. Видно, що В. М. Білозерському 
прийшлась по нутру словопысь Куліша, тільки за для якоі причины:),—Богъ 
відає! У одному артикулі (Миколы Гаццука) редакція Основы додала2), що 
всі сотрудники приняли словопысь Куліщеву. Ніби сотрудники Основы й 
не знають, що вона не друкує иншымъ словопысаніемъ! Я пришлю Вамъ 
свій артыкулгь о словопысанія, колы вінъ не бувъ надрукований у Черніг. 
Листку. (Я не бачывъ ще того Лыстка).

Надъ миѳологіею багато треба праці, бо у насъ, і въ Европі, нема ще 
наукы миѳологіи, а такъ щось... чорзнащо... Тільки одинъ Шеллингъ хотівъ 
поставити іі на ряду зъ другими науками. Миѳологія, якъ наука, повинна 
найти законы, по которымъ розвивались вірованія усіхъ народівъ на світі; 
а до цього дойти не легко! Однымъ словомъ, треба создаты науку! Най
кращий путь історіко-сравнітельный.

Папіры Ваші III  Отд. пришле, роздивившись; це завше такъ. А якъ 
що забуде (бо іому теперъ ніколи і въ голові почисати), то напишіть губер
наторові щобъ вытребувавъ. Строніну і иншымъ уже вернули папіры.

Артикулъ мій про Украіньцівъ сослан, у тутешню губ. ще лежить у мене, 
а про життя Кальнішевського у Половецькому манастырі пославъ увъ Основу.—

Строніна перевели у Пінегу.
Зичу Вамъ здоровья і братски Васъ обнімаю. Вашъ землякъ П е т р о .
3 Украіны не маю лыстівъ. Що Вамъ пишуть?
III. Холмогоры. 23 Мая. Жаднымъ способомъ не можна мені первому 

писати просьбу ось відъ чого. Я висланий не безъ слідства, а по слідству; 
вырлано мене і ыншыхъ3) за составленіе таемноі громады, не украінськоі, а 
космополітичної, до котороі належали і Москалі, і Жиды; ціль громади була 
революціонна. Правда, це діло було чисто дітське, почалось воно ще въ 
1856 р., коли ми були ще недоростками, а всежъ таки насъ залічили до 
революціонерівъ, хочъ мы теперъ ыншоі масти. У насъ забрали уставъ, 
исторію громады, листы і маніхвесты; значить «улика на лице». Въ друге, 
изъ Красноуфімська въ Онегу, выслали мене по «подозрѣніи въ извѣстности 
мнѣ раскольнической рукописи возмутительнаго содержанія подъ заглавіемъ

О В рукоп. причину. 2) В рукоп. додалы.
3) Бекмана, Завадського, Муравеького, Левченка і т. д.



М и х а й л о  В озн и к

Посланія Старца Кондратія». Такъ онъ бачыте, скількы выны кладуть на 
мене. За що турбовано мене у трете, я й самъ не знаю; може справді 8а 
українську пропаганду, а може й ні. Значыть, мені первому не прыходытьця 
пысаты! Пышіть Вы: Васъ прыслалы безгь слідства. Т і л ь к ы  не з г а д у й т е  
ні  п р о  кого ,  ні  пр о  Б е к м а н а ,  ні  пр о  З а в а д  с ь к о г  о, ні  пр о  кого,  
бо мы не з н а є м о ,  я к ъ  в о н ы  о б ъ  ц і м ъ  д і л і  д у м а ю т ь ,  а р у- 
ч а т ь ц я  з а  д р у г ы х ъ  не  можна .  Після Васъ пысатыму я і Чубін- 
ськый, который згодывся зо мною; а потімъ уже спышемось зъ Завадськымъ, 
Бекманомъ, Лободою, Тищинскимъ, Ященкомъ і ыншымы, щоб'ь подавалы 
одынъ після другого. Я Вамч> пришлю свое прошеніе, а Вы мені свое. На
пишіть, у якому N. Петерб. відомостей надрукованный процессъ Подоль
скихъ панівъ, і въ якому N. Соврем. Лѣтописи «Отзывъ зъ Кіева». Я іого 
читавъ тількы въ вытяжкахъ у «Бремені». Мій артикулъ объ украинскій сло- 
воиысі прочитаете скоро у Черніг. Листку, і якъ прочитаете, то заразъ напи
шіть тудыжъ і своі замітки. Черн. Лыстокъ Глібовъ обіцявся высылаты мені.

Кіянамъ неодмінно треба пысаты другий Отзывъ, та не однімъ Кіянамъ, 
а всімъ украіньцямъ. Пышіть объ цімъ Костомарову. У Васъ у Вологді е 
czlonek knejpy katolickej, або езуіцькои (Основ. 1862 г. Січень. Исповѣдь 
Антоновича, стр. 93. 21-ва стрічка зъ верху); вінъ або операторомъ Вр. 
Управы, або Інспекторомъ (хто зъ нихъ Ляхъ?), дозирайте за нымъ. У Чер
нігові, Переяслові, Ніженові, Петенбурху то що—то все вони наробили шкоди 
(торікъ у літку). Вибачайте, що цей листъ пишу не по людські, спішу: 
треба зъ ціеюжъ почтою послати до Глібова, Глібовоі, А. В. Маркевіча, 
Носа і Миколайчика Білокопитого.

Щиро братерські Васъ обнімаю П е т р о .
Спишіться зъ Лободою, адресуйте іому листъ Въ Канц. Перм. Гражд. 

Губ. для пересилки по нахожденію.
Въ другому своєму лысті Вы винуватите «Молодую Россію» въ вели

кихъ учынкахъ. Не вона вынна, а Валленродісты *). Адже Молодоі Россіи 
немає у Чернігові, Ніжені, Переяслові то що, а було тежъ саме, що і въ 
Петенбурсі.

Чы немае у Васъ галыцькыхъ кныжокъ або часопысівъ?
IV. 27 Августа. Коханий земляче! Невесела чутка вийшла зъ Чернігова: 

пана Носа, Аидрущенка (мій товарищъ, межоміръ) и Бѣлозерського (брата 
видавця Основы, охвыцера Черніг. батал.) заарыштовано і первыхъ двохъ 
одвезено до Петенбурху. А все за ті нікчемні безтолкові прокламації мос- 
ковськоі роботы! Андрущенко прывізъ іхъ зъ Москвы, і ставъ чытаты Бі- 
лоз. При читанню бувъ якийсь охвыцерышко Гарасименко, данъ той донісъ, 
що такъ і такъ. Полиція набігла, дай сцапала д. Андрущенка, а вінъ 
стоявъ на кватырі у Носа2). Отъ полиція обшукуючі.: Андрущенка, кину
лась і до Носа. А Носа, знаете, не велено було трусити. Носъ не дававсь, 
але ио.іыцьмыстрь не вважавъ ни на що, а все таки почавъ трусыты й 
Носа; такъ вінъ, звичайно чоловікъ сумирний и спокойный, иопобывъ но- 
лицьмыстра. Оттакъ гинуть наші рідокоханьці одынъ за однимъ чорты- 
батька зна за що, не зробивши для рідного краю нічого доброго. Андру
щенко, кажуть, мавъ у себе прокламаціи, цей уже певне попаде у каторгу, 
або що, бо іого залічать за агента дурного Московського комітети (хочъ 
вінъ і ніколы не бувъ такымъ, а іому прокламаціи заиевно накинуть), а що 
Нісъ, той нізащо загине: вінъ не тількы самъ нічого налеглого до політікы 
не робывъ, навіть лаявъ тыхъ, хто кохаетця у ціхъ робахъ...

*) Валленродистами зветься kne.jpa katolicka.
2) Про Носа пор. статно Гр. К о в а л е н к а  „Очеркъ жизни и дѣятельности украин

скаго этнографа и народнаго врача С. Д. Носа» в «Кіевск-ій Старин-і», 1901, IX, 
с. 363-400.
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Друга новина далеко гірша: кажуть, що заборонено выдавать: українські 
кныжкы для люду і відповідаты на усяку публычну лайку нроты україн
ського діла; Костомару, кажуть, послалы за гряныцю на казенный коштъ. 
Напішіть, будласко, чы правда сіому, адже Вамъ можна лучче довідатись 
объ цімъ. Другий пыше навпаки, що дозволено наветъ у школахъ учити 
по нашому, такъ і не знаешь, чому вірі,іти. Правда, мы жевемо иідъ 
такий часъ, що все міпяетця зъ каждымъ днемъ і ніхто не знає, що завтра 
буде. Багато лиха наробили намъ Москалі, урядъ скрізь бачить (у страха 
глаза великії) то заговорщыківъ, то членівъ таємнихъ товарыствъ, отъ і да
вить вмісті зъ Москалямі,і і нашихъ братчыківъ ні знать за що. Колыжъ 
то ми діждемось миру і супокою для своеі законної праці. О, дай-то боже 
скорійшъ!

Леонидъ Ященко, объ котор(ом)у, здаетця, я колись Вамъ писавъ, вы- 
сыдівъ уже свій термина» і одправленъ въ Вугулыну Самарської губернії, 
хоча коммысія іого приговорила тільки до заключенія въ см. дома,. Якъ 
прочитаете мій артикулъ объ правопісі въ Черн. Листку, то напишіть і 
відъ себе тудыжъ.

Щиро братерськы обнімаю і цілую Васъ, любий земляче, Петро Зау- 
гольныкъ. Въ шевського товариства нікого ще не взяли опрычъ Синягуба, 
объ кот. я писавъ, здаетьця.

У. Місто Холмогоры. 26 Ноября. 1863 року. Коханий Земляче. Заба
рився одповіддю на Вашъ листъ, бо очі боліли, не змігъ нічого ні писати, 
ні читати.

Ви якось писали супроти спеціяльносты въ науці; а я такъ навпаки 
думаю, именно тільки той може добре популярізіроваты науку, хто зна еі 
докладно, а не зриває тільки вершківъ. Відъ чого, напрыкладъ, у руській 
словесности нема добрыхъ ділъ для народа? Відъ того, що нема добрыхъ 
спеціялыстівъ по наукамъ, найголовнійше, що нема спеціалистъ педаго- 
гівъ. Одначе усяка спеціальність тільки тоді корыстна для чоловіка, якъ 
вінъ знає дещо і зъ другихъ наукъ, хочъ одні выводы. По моему, тільки 
зъ такого чоловіка може буты корысть для громадської справы, колы вінъ 
вмісті і спеціалистъ і энціклопедыстъ. Це первый варунокъ; а другий той 
щобъ добре знати народню мову. На біду, найбільша частина нашихъ на- 
родолюбцівъ не може похвалитись ні тымъ, ні другимъ. Отъ відъ чого наша 
народна словесність іде черепашок) ходою. А до того, у насъ нема багацько 
слівъ, найбільшъ абстрактныхъ, такъ що на кожному ступневі чуешъ зу
пинки. Що ся тиче до мене, то я пишу завше по руськы для друку, і до 
того часу писатиму, поки не попаду міжъ народъ, та не навчусь добре по 
своєму. Мені самому нудно, якъ читаю своі листи, такою воны кованною 
мовою пышутьця. Ну, воно въ листахъ ще не біда, а вже въ друкованій 
книжці не довыды, боже, до такого штилю шчетынистого.

Чы правда, що петенбурці хочуть вистачати новий український жур
налъ, і що це можна с ч и т а т ь  з а  в ѣ р н о е ,  якъ мені пишуть. Кажуть, 
що остатьні дві кныжкы Основы уже давно надруковані, та лежать у дру
карні, бо нічымъ заплатити. Наші братчики галичани вистачатимуть но
вый журналъ «Мета» і пыльно иросють артыкулівъ. Чи не писали воны 
бува й Вамъ? Вы кажете, щобъ я просився до Вологди. Куди тамъ! я 
жаднымъ способомъ не можу попасти наветъ у Архангельскъ. Бачився зъ 
Павломъ Чубомъ: вінъ переведенъ у Архангельскъ Секретаремъ Статистич
ного Комітету. П е т р  о.

Вы писали про циркуляръ до цензури объ украінськыхъ книжкахъ то 
що... А якъ же такъ, що у журналахъ пишуть артикулы про потребу укра
інськыхъ кныжокъ, і супроти п. Каткова. Напрыкладъ у Сент, книжці Бібл. 
для читання е артикулъ якогось Варнака, Украинскія книжки, і ынші. Ще
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Вы пысалы объ аксаківцяхъ і катківдяхъ. Хіба жъ у насъ нема своіхъ ак- 
саківцівъ? Панъ Кулішъ первый. Вінъ напысавъ було артикулъ супроты 
народолюбцівъ для журнала Говорського, та такъ круто, що самъ панъ Юзе- 
фовычъ розраявъ іому друковаты іого; у Кіянъ есть спысаный той артикулъ.

VI. Архангельскъ. 12 Февраля. Коханый Земляче! Выбачайте, що довго 
не відпысувавъ па Вашъ листъ. Спочатку довго не змігъ викрутити Ва
шого листа у Павла Чуба (мы зъ нимъ міняємось листами), а нотімъ за- 
недужавъ і випросився въ отпускъ у Архангельскъ. Житиму тутъ до 
3 Марта, а потімъ хочетьця перевестись у Шенкурскъ. Балакаючи зъ Пав
ломъ, ми надумались, що добребъ було вистачити тута український збір- 
ныкъ, найголовнійше ізъ праць тіхъ земляківъ, которі попали на чужыну. 
Причины, від чого краще тута вистачити збірныкъ: разъ, та, що друкъ 
для Павла, якъ Секретаря Статист. Комитета, дуже дешевый, а друга та. 
що, друкуючи учені праці Кіянъ то що, мы полегчылыбъ іхъ і далыбъ 
змогу імъ прынятысь за писання кныжокъ для народу і за народню освіту. 
Збірныкъ мае бути учено-літературный. У мене уже е артикулів зъ 7, 
одинъ по історій, другий по археологіи, третій по філологія, остатьні ми
ѳологичны Павло напысавъ кілька праведныхъ артыкулівъ, 4 казки, одинъ 
розказъ і вырші. Буде ще розказъ Лісовика (попа Сільванського). Напи
шемо до Ященка, ІПиманова и Завадського. А Вы добребъ зробили, якби 
написали п. Лободі і ще кому знаєте. Просимо й Васъ пильно прислати 
що небудь у збірныкъ. У Васъ мабуть есть вырші, то зашліть. Які артикули 
Вы посылали у Черніг. Листокъ? Чи не відібралыбъ Вы іхъ відъ Глібова 
і не прислалыбъ намъ? Глібовъ теперь у Н і ж е н і ;  туда адресуйтесь до 
іого. Вінъ ще не мае місьця, але сподіваетьця скоро маты. Зъ Украіны не маю 
добрыхъ вістівъ, а Ви? Кінчаю листъ, бо треба ще де-кому писати. П е т р о .

Адресъ мій: Въ Холмогоры. Винному Приставу Константину Василье
вичу Амосову.

VII. 8-го Марта. Коханый Земляче! Я знов опинився на старому місці, 
хоч й не того, хотілос’. Трохи було, розважав себе з Чубом та з иншими 
земляками, та оце знов доводит’ця сумувати на одині. Та мені це не первина: 
уже три роки живу я у повітових містах, як у болоті, дак утянувся якос’. 
Инколи й на мене находят’ такі думки, що й не знаєш, щоб заподіяв з со
бою... найбіл’ш тоді, як сидиш без грошей—та розум удержує від сйого: 
все таки сподіваєс’ся, іпчо прийде колис’ той веселий час, що й у наше 
віконце заг.іянит’ сонце. Ми повинні учитис’ терпиливости у нашого віко
помного Тараса, що яке то лихо зкойілос’ йому, а все таки вистояв, як той 
величавий дуб, що пройшов над ним ураган. Найголовнійша річ здоров’я. 
Треба його зберигти у тутешнйому триклятому климату, щоб, як коли вер
немось до дому, бути користними рідному іфаю. Здоровому чоловікові легше 
переносити неволю й недолю. Мені хотілос’ би знати, як ваше здоров’я? 
Я заслаб був до того, що ледви ногами двигав, у трунку ні житний хліб, 
ні свіжа вода не перегоряли, чаю не міг пити, тіл’ки теплу воду, тоїпчо... 
Тепер же після Архангел’ска видужую; багато помагає лікарс’ка покойова 
гімнастика і новий способ проводити час. Може б і Вам була на корист’ 
гімнастика; вона бува усяка: і від трунку, і від слабости нервів, груди то- 
шчо. Живу я так: устаю вран’ці о 0 годині (а незабаромъ вставатиму 
о п’ятій), займаюс’ гімнастикую (!), гуляю, потим снідаю і разом п’ю чай, 
спочиваю з пів години, працюю, знов ніпацірую, перед обідом знов гімна
стика, після обіда зараз чай, потім спочиваю, потім знов працюю, у вечері 
йду у гості до кого небуд’. Так шчо дня. Так мені веліли лікарі, щоб як 
мога менше писав і читав, бо у мене нерви й груди дуже слаби. Проживаю 
грошей не багато, від скарбу пі шага, а живу на ті, що получаю від стати



стичного комітету (у которому лічус’ членом) за свой артикули; примірно у 
рік 180 карбован’ців (Тутешній комитет платит’ за друкований лист від 10 
до 20 карб.). Усе збираюс’ де які з свойіх прац’ послати у московс’кі часо
писи, та якос’ тим і кінчаєц’ця.

10 марта. І забув подякувати Вам за виргаі; вони мені вподобались 
дуже, найбіл’ш думки, тіл’ки може третйойі не надрукуют’. Збірник наш піде 
до ценсури у первих днях серпня, бо Чубови артикули де-які шче зовсім 
не написані, а де-які не виправлені. Правда, воноб кратче булоб, як би 
збірник був написаний по нашому, та шчо робити, коли ми не гаразд ору
дуємо своєю мовою. Наукових артикулів у нас буде чимало, от краснописі 
(bellettres) дас’бі, оприч виршів Чуба. Чн не написалиб Ви весною якого 
оповідання або приповісті? Чи не знаєте, де Шиманов? Треба йому об цім 
ділі написати. Хто-то п. Ковал’скій і де він живе? чи не зісланий? «Двѣ 
русскія народности» не беремос’ перекласти, бо дуже важко. Про Носа й 
Тішчінс’кого нічого не знаю; як бы іх не додержали до смерти, бо уже чи
мало там умерло (наприклад Нечипоренко вмер у фортеці), а иітші тіл’ки 
вирвут’ця, то недовго проживают’ (наприклад Левченко умер через рік після 
фортеці, а Бекман і того не вижив). Важко становит’ця на душі, чуючи 
такі новинки, та шчож робити, коли така наша доля нешчаслива, шчер- 
батая. Братерс’ки Вас обнімаю П е т р о .

Чи не читали або чн не чули, що за роман «З України» но нашому 
видав п. В. Дорошенко, і що вопо за В. Дорошенко? Такого у «Основі» не 
було. Я знаю у Чернігові учителя Дорошенка, рідокохан’ця, так той Ил’ко 
і лінивий чоловік, щоб написати роман.

Надписуйте листи просто: Въ Холмогоры, Петру Саввичу Ефименку.
VIII. 27 мая. Холмогоры. Коханый земляче! Дякую за Ваш лыст, хоч і 

не веселый; я уже два місяця, як не получаю жаднойі вісті. Був лыст від 
Яшченка, та до мойіх рук не дійшов, а десь загынув... І я  тепер, як і Вы 
нічогісінько не роблю; роботы чимало, та щось руки до непі не піднімаютьця. 
Для Статыстычного Комітету конечне треба прыготовыты кільки артыкулів, 
бо я з того жыву, і матеріялы є, да не можу, все одкладую од одного місяця 
до другого; хожу, як очумілый.

Вы б попрохали у губернатора дозволеньня іздыты по повіту з справ- 
ныком то шчо для опысу його, тодіб був матеріал для роботы і розвага.

Вы пытаете про Куліша, де він тепера, і про Морнгеровського (!), шчо 
воно за чоловік. Два місяця назад тому Куліш був у Петенбурсі; одын мій 
знайомый бачыв його у Васыля Михайловыми. Тепер він запевно на Вкрайіні. 
Чи його діло Кієвлянін, чьі ні—не знаю; бо у перше від Вас чую про 
таку газету. Васыля Михайловича т р и ч і  обшукували, дякуючи пісням 
Каткова і т-ва. Маргеровського я добре знаю, бо за одну справу высланы(й) 
з Перьмі. Чоловік він розумний, тільки мені не подобалась його вдача: чи
малий эгоіст (може тільки в теорійі), а до того страхополох; через його я 
попав сюди. Він зо мною листувався, та мені не хотілось... Може я й по
миляюсь, судячи так об йому; сами маете його перед очима, то можете 
судыты. ІПче до того треба сказати, шчо я знав його тры роки назад, а за 
такий час, пры нашому житті, чоловік так може змінытьця, шчо його й не 
пізнаєш; здаетьця, я сам не пізнав бы себе за ці три роки.

У Харькові вийшов збірник українських пісень з нотами, виданий 
книгопродавцем Баллиной, кажуть, дешевый и дуже гарний. Прощайте.

Братерськім Вас обнімаю П е т р о  Е ф и м е н к о .
IX. Холмогоры. 4 лыпця. 1864. Збірника нашого не буде, бо ніхто з тих, 

у кого просылы артикулів, не прислав нічого, а до того є шче Й ынша 
причина, про котору не пишу. У нас ніколи не йде добре огульне діло; 
значить, колы праціоваты, то треба—кожному особно, з ціого може й вийде
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шчо путніого. Я зладывъ «записку для собиранія въ Южной Руси миѳологи
ческихъ матеріаловъ» и думаю послаты въ губернскія вѣдомости южныхъ 
губерній и шче хочу выдаты збірныкъ украінськых шептаній (уже е у мене 
іх 70 штук); чы не збыравъ іх хто з вашых знайомых полтавців? Требаб 
нам, зісланым украіньцям, напысаты і оголосыты друком, за вспільным под- 
пысом, нате зданьне об українській справі, докладно розібравше усі зачепкы, 
які намъ роблять московські відомості і ьінші часописі і раз на завше до
вести, шчо украінофылы німало не мислять об сепаратизмі і в политику 
не втручаютьця. Чи не напысалыб вы того? Ябъ давно взявся за це діло, 
та чую себе нездольньш, однак з великою охотою написав би своє власне 
зданьня, котреб послужило вам матеріалом для выробленьня. Колы візьметесь 
за це діло, то я пришлю свою записку. Артикула Милюкова не читав, 
а прочитаю, бо тут буде Эпоха; доброго від Милюкова нічого не можна 
сподіватьця, бо він, кажуть, і дурень і поганий чоловік. Колы вы хочете 
перекладуваты «про хымычный составъ соли», то краще булоб переложить! 
артикул: «Шчо кожному треба знати з химіи», шчо був надрукований у 
Учителі за 1861 рокъ; ябъ міг прислати вам той артикул. З Кіева, пишуть, 
шчо:) Кіевлянинъ мае буты слабою копією московських відомостей. Писали 
мені відтіля, шчо Носа і Тіщінського вернули до Чернігова, та ця чутка, 
здаетьця, шче не певна; скоро довідаюсь і напишу. У Києві, здаетьця, усе 
благополушно, бо нічого не пишуть. Ви листуєтесь з Номісом, запитайте 
його, чи написав хто небудь наську грамматіку і чи складаетьця русько- 
украінський словник, бо ці два діла найпотрібнійші для нас. ІИчо1) то за 
література, колы нема ні мовниці ні словника! Хоч бы переклали з ніие- 
цького нашу мовнищо, шчо видав Міклошыч у Відню. Объ Холмогорах ні
чого писати, бо це такий же звіринець, як і Тотьма, тільки нижчого розбору, 
бо має мешканців шчось2) із тысячу з чимсь. Місто маленьке, народу мало, 
від того усі вади й хыбы выднійші, бо кожен кожного зна, як облупленого. 
Цур ім! Прошчавайте! Земляк Ваш П е т р о .

X. Холмогоры. 9 мая 1865 г. Добродію! Письмо Ваше мною получено. 
Ми такъ давно прервали нашу переписку, что я не знаю, съ чего теперь 
и начать. Изъ родины не имѣю положительно никакихъ свѣдѣній, да, вѣро
ятно, и нѣтъ ничего интереснаго. О себѣ могу только сказать, если не пи
салъ раньше, что я получилъ мѣсто дворянскаго засѣдателя, а слѣдовательно, 
и нѣкоторое матеріальное обезпеченіе... Занятія мои по южнорусской миѳо
логіи идутъ успѣшно. Посылаю Вамъ одинъ экземпляръ программы для со
биранія миѳологическихъ свѣдѣній въ Южной Руси. Будьте добры, напишите 
отвѣты на нее, насколько можете. Если будете писать ихъ, то пишите съ 
возможно большими подробностями и объясненіями. Такъ какъ это дѣло не 
къ спѣху, то Віл можете писать п о в а г о м ъ, п о т р о х у .  Не возмется 
никто либо изъ вашихъ тамошнихъ знакомыхъ, земляковъ или не земля
ковъ, все равно, также написать отвѣты. Для меня здѣсь но этой программѣ 
составили отвѣты полякъ, бѣлоруссъ и великороссіянинъ. Это важно для 
сравнительнаго изученія вѣрованій. Не знаете ли, гдѣ въ вашей губерніи 
проживаетъ воспитанникъ черниговской семинаріи Альфоискій и не можете 
ли Вы переслать ему программы?

Пословицы Номиса я получилъ отъ него. Стронинъ но прежнему въ 
Пинегѣ. О Чубѣ врутъ... Меня очень интересуетъ смерть Андрущенка. 
Если особа, сообщившая вамъ объ этомъ, можетъ доставить о немъ болѣе 
подробныя свѣдѣнія, то, будьте добры, передайте ихъ мнѣ. Я, какъ его 
другъ, считаю догомъ составить краткую его біографію3) (для будущаго ма
лороссійскаго журнала). Братерски обнимаю Васъ П. Е ф и м е н к о.

') В рукоп. шо. 2) В рукоп. шось. 3) В рукоп. біографія.
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XI. Холмогоры. 1867 г. іюня 28. Написавъ два года тому назадъ по
слѣднее мое письмо къ Вамъ въ Воронежъ, я отвѣта на него не получилъ, 
не зная рѣшительно чѣмъ объяснить Ваше молчаніе; изъ за границы также 
не имѣлъ отъ Васъ ни одного письма... Я, какъ видите, по прежнему прозябаю 
въ Холмогорахъ. На первый день Пасхи возили меня въ Архангельскъ, для 
исправленія должности секретаря Статистическаго Комитета, и я пробылъ 
тамъ до половины Іюня, воображая себя навсегда крѣпкимъ къ Архангельску; 
но свыше пришло распоряженіе, чтобы мнѣ возвратиться вспять. Впрочемъ, 
я имѣю твердую надежду снова попасть въ Архангельскъ и поселиться тамъ, 
такъ какъ мнѣ дано въ томъ слово. Вы совѣтуете мнѣ постараться попасть 
на югъ, именно въ Екатеринославль. Но сами же Вы пишите, что нрав
ственно Вамъ тамъ хуже, нежели въ Тотьмѣ. Я это очень хорошо понимаю 
и отсюда, и потому, еслибы мнѣ какимъ нибудь чудомъ представилась возмож
ность отправляться на югъ, то я бы крѣпко задумался о томъ—отправляться 
ли туда или нѣтъ, въ особенности, если присовокупить къ этому отсутствіе 
всякихъ матеріальныхъ средствъ для перевода. Кромѣ того, при моемъ 
болѣзненномъ состояніи, я также буду безполезенъ на родинѣ, какъ и здѣсь.

Южнорусскій Сборникъ, о которомъ я когда то мечталъ, не состоялся, 
отчасти вслѣдствіе моей болѣзненности, а главное по отсутствіи всякой 
нравственной поддержки со стороны другихъ. Я уже нѣсколько лѣтъ, какъ 
не веду переписки съ моими южнорусскими знакомыми и приятелями, за 
исключеніемъ Ивана Бѣлозерскаго, не желая, чтобы они считали себя ком- 
промитируемыни корреспонденціей со мной. Самому же составить разносто
ронній сборникъ, при томъ такъ, чтобы онъ былъ интересенъ во всѣхъ ча
стяхъ, не возможно. Мои статьи, приготовленныя для Сборника, валяются 
у меня безъ надобности и ждутъ удобнаго случая, т. е. изданія кѣмъ ни
будь другимъ сборника, для появленія въ свѣтъ, въ числѣ иныхъ статей. 
Если бы Вамъ пришло желаніе издать, кромѣ спеціальнаго этнографическаго 
сборника, еще сборникъ общій, обнимающій различныя отороны жизни на
шего народа, въ такомъ случаѣ я съ удовольствіемъ сообщилъ бы Вами» 
все то, что у меня есть подготовленнаго къ печати. Я въ настоящее время 
приготовляю Сборникъ велико - мало - и бѣлорусскихъ заклинаній, причитаній, 
народныхъ молитвъ и ир. Вамъ, можетъ быть, пригодилось читать въ газетахъ 
объявленіе о немъ? Не имѣете ли Вы чего либо по этой части рукописнаго?

Чубинскій въ настоящее время находится въ командировкѣ для изслѣ
дованія торговли въ пяти сѣверныхъ губерніяхъ, эта командировка дана ему 
Вольнымъ Экон. Обществомъ; въ ней онъ пробудетъ до октября мѣсяца. 
Стронинъ теперь въ Архангельску и будетъ уѣзднымъ судьей въ Шенкур
скѣ, если согласится министръ юстиціи.

Дружески жму Вашу руку П е т р ъ  Е ф и м е н к о .
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