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В с т у п

У 2000 р. виповнилося 150 років від дня народження Сергія 
Андрійовича Подолинського, українського вченого, оригінального 
мислителя, відданого обраній професії та пацієнтам лікаря, актив
ного громадсько-політичного діяча соціал-демократичних пере
конань. Він здобув вищу освіту (диплом кандидата природничих 
наук та два лікарські дипломи), написав низку наукових праць і 
народницьких брошур, став співзасновником лавровського жур
налу Вперед! і драгоманівської Громади, впровадив у науковий обіг 
оригінальні ідеї, що донині не втратили свого значення. За життя 
його праці були опубліковані французькою, німецькою, італійською, 
українською, російською, білоруською, сербською і польською мо
вами. За висловом І. Франка, твори Подолинського могли б по- 
величати і європейську літературу*. Сьогодні ім’я вченого відоме в 
Україні і поза її межами, але через брак або фрагментарність дру
кованих біографічних даних картина його життя і творчості не є 
повною. Цю інформаційну прогалину мають хоча б частково за
повнити зібрані тут його листи та інші особисті документи. Споді
ваємося, що ці матеріяли допоможуть у дальшому вивченні життя 
та діяльности одного з видатних українських мислителів XIX ст.

Призабутий науковець 
і громадський діяч

«Без сумніву, найбільш послідовний, найбільш «чистий» со
ціаліст сеї доби, який так багато зробив для українського соціяліс- 
тичного руху», -  так схарактеризував Сергія Подолинського Ми
хайло Грушевський, перший дослідник життя й творчості цієї при
забутої постаті дев’ятнадцятого сторіччя2. Будучи сам політичним

' Франт І. Я. Зібрання творів. -  К., 1950. -  Т. 26. -  С. 108.
2 Усі наведені тут цитати взято з монографії: Грушевський М. З починів 

Українського соціалістичного руху. Мих. Драгоманов і женевський соціаліс
тичний гурток. -  Відень, 1922. -  С. 16.
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і громадським діячем соціалістичних поглядів, Грушевський не міг 
ставитися індиферентно до одного зі своїх видатних попередників, 
людини, яка, за його словами, «всю себе віддала громадській роботі 
й згоріла в ній без останку». Історик, вивчивши зв’язки українсь
кого народника з західними соціалістами, дійшов висновку, що 
український соціялізм, котрий якраз у тих часах зароджувався як 
окреме політичне явище, саме Подолинському завдячував своєю 
високою репутацією в західноєвропейських соціялістичних колах. 
У монографії, присвяченій початкам українського соціялізму, Гру
шевський, зрозуміло, наголошував на досягненнях Подолинського 
як теоретика й поборника соціялізму. Пишучи в умовах повоєнних 
поневірянь, він не міг дати повної, всебічної характеристики, яка б 
охопила весь багатогранний внесок Подолинського в українську й 
світову науку і культуру. Грушевському була відома лише частина 
праць Подолинського, але ті твори, з якими він ознайомився, пе
реконали його, що молодий науковець «заслужив собі одно з най
більш почесних місць в історії нашого духового життя».

Палкий поборник народницьких ідей, соціаліст марксистських 
переконань і водночас відданий лікар та оригінальний мислитель- 
науковець, Подолинський постійно викликав зацікавлення дослід
ників і в Україні, і за її межами. На Заході ще за його життя увагу 
науковців привернула розроблена ним оригінальна теорія про зв’я
зок між людською працею і соняшною енергією3. Але невиліковна 
психічна хвороба перервала дальші дослідження молодого науков
ця, і невдовзі науковий світ забув про нього. Нове зацікавлення По- 
долинським з боку західних науковців припало на початок XX ст. у 
зв’язку з розробкою нових екологічних теорій. До цього спричини
ла вже раніше опублікована на Заході геніяльна праця Володими
ра Вернадського про біосферу4, в якій, відомий український приро
дознавець використав новаторські міркування свого попередника.

В українську історію Подолинський увійшов як економіст та 
пропагандист соціалізму. Таким його представив українському чи
тачеві Михайло Грушевський у вищезгаданій монографії, де був

3 Рецензент французького наукового журналу визнав Подолинського 
автором однієї з «найновіших теорій термодинаміки». Debierre: “Le dyna- 
misme physique et le dynamisme biologique ou la circulation de la mati&re et de la 
force d’aprfes les travaux r6cents” (Revue intemationale des sciences biologiques. -  
T. 7. -  № 3 (15 mars 1881). -  P. 243.)

4 Vernadsky W., La gfochimie. -  Paris: Librairie Felix Alcan, 1924. -  P. 334-
335.
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поданий «кістяк» до біографії Подолинського, надруковані його 
статті «Людська праця і єдність сили», «Соціялізм, нігілізм і 
тероризм», програма Громади, спогади про Подолинського Е. Берн- 
штайна, фотокопії двох листів Подолинського до К. Маркса. Як 
економістом і громадівцем пізніше Подолинським зацікавився в 
еміграції О. Мицюк. За часів СРСР дослідження Грушевського на
магалися продовжити С. Буда та Д. Бованенко, але радянська наука 
не могла погодитися з почесним місцем, відведеним ним в історії 
С. Подолинському. Сталінська реорієнтація офіційної (і єдино 
дозволеної) радянської історіографії зробила з українського марк
систа -  хоч як парадоксально це не звучить -  небажаний предмет 
для наукових досліджень і на довгі роки припинила працю в цьому 
напрямі. Радянські науковці здебільшого оминали постать Подо
линського або вивчали його життя й наукову діяльність спорадич
но, частково й обережно. Він залишався зображеним фрагментарно 
й однобічно, його соціялістичні погляди подавалися у викривле
ному світлі, а ставлення до національного поневолення українсько
го народу просто замовчувалось.

Новий сплеск інтересу до Подолинського започаткувала «хру- 
щовська відлига», а новим поштовхом стала 120-та річниця народ
ження Подолинського. Переглядаючи списки тих, хто вивчав архів
ні матеріяли, чи то в Москві, чи в Петербурзі, чи в Україні, ми пос
тійно натрапляємо на сліди українських дослідників, які в ті роки 
цікавилися призабутим українським науковцем. Не всі досліджен
ня завершилися публікаціями. Микола Шудря на підставі своєї 
праці підготував про вченого документальний фільм. До середи
ни 70-х років вийшли цікаві монографії і статті Л. Я. Корнійчук, 
І. М. Мешко, А. І. Пашука, М. П. Рудька, В, С. Жученка, В. Дмитри- 
ченка, С. Злупка та інших. Ці публікації, часто контроверсійного 
характеру, були ще скуті радянською Ідеологією, позначені 
певними історіософськими аксіомами, яких мусили дотримуватися 
автори. На Заході скупу інформацію про Подолинського можна 
було отримати із вступних статей до публікованих Б. Сапіром 
матеріалів російських народників.

Найновіше зацікавлення Подолинським припадає на 80-ті роки 
і триває до наших днів. Про Подолинського як предтечу екологіч
ного мислення пишуть на Заході каталонець X. Мартінез-Аліе і ні
мець К. Шлюпман, які присвятили йому два розділи в монографії 
про екологічну економіку. В Італії ним займається М? Борромео, а в 
Канаді -  Р. Сербин. У Москві Комісія з опрацювання наукової
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спадщини академіка В. Вернадського при Російській академії наук 
присвятила Подолинському окреме число свого бюлетеня, підго
товлене В. С. Чесноковим. Ним захоплюються й інші російські вче
ні. У вільній атмосфері незалежної України випустили нові твори 
С. Злупко, Л . Корнійчук, М. Руденко та інші. При цьому М. Руденко 
розвиває теоретичні міркування Подолинського у праці «Енергія 
прогресу: Нариси фізичної економії».

І все ж таки надзвичайно повільно повертається цей визначний 
українець до пам’яті свого народу. Українські соціялісти і до сьо^ 
годні не зуміли відповідно оцінити його, використати його доробок. 
Залишилися майже невідомими його медичні досліди та медична 
практика. Мало вивчені розвідки вченого про суть взаємовідно
син людства та навколишньої природи. Ще не досліджене його 
розуміння взаємодії соціальних і національних чинників у житті сус
пільства та не висвітлено його аналіз деяких конкретних ситуацій 
в українській історії, де щільно переплелися соціяльні і національні 
проблеми. Не вповні розкрито специфіку соціяльної демократії, яку 
Подолинський намагався виробити для українського народу на 
підставі західних радикально-демократичних течій та досвіду 
українських хлопоманів і яка так різко відрізнялася від тогочасного 
російського народництва та пізнішого більшовизму своєю глибокою 
гуманністю та щирим демократизмом.

Попередні публікації праць 
Сергія Подолинського

Більшість цргЩь Подолинського побачила світ у 70-80-ті роки 
XIX ст. за кордонами тодішньої Російської імперії. За радянської 
влади ні в Україні, ні в Росії не було жодної публікації творів уче
ного аж до 1990 р. Дещо інакша доля спіткала листування Подо
линського. Два листи були надруковані М. Павликом 1910 р. Гру- 
шевському належить публікація листів Подолинського до К. Марк
са 1922 p. К. Студинський видрукував усі листи до М. Бучинського 
1931 p., а 1939 р. у Варшаві був опублікований уривок листа до Дра- 
гоманова. Найбільше листів Подолинських збереглося в архіві «впе- 
редівців». Вони були надруковані вже після Другої світової війни: 
на Заході -  у двох збірниках Б. Сапіра, у Радянському Союзі -  по- 
одинично або групами, у ріжних журналах. Зауважимо, що в 
англійському перекладі листи Подолинського до К. Маркса були 
доступні дослідникам ще на початку 70-х років, а деякі листи до
В. Смірнова -  на початку 80-х.
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Після вищезгаданих трьох творів Подолинського, передруко
ваних Грушевським 1922 p., тридцятьма роками пізніше в Америці 
вийшов у світ англійський переклад програми журналу «Громада», 
головним автором якої був Подолинський. 1989 р. в Україні з'яв
ляється невелике за обсягом видання журналістичних нотаток По
долинського з його подорожі по Австрії 1875 р. Від 1990 р. пере
видають окремі праці С. Подолинського Р. Сербин -  у Канаді, 
С. Злупко, Л. Корнійчук, М. Кратко -  в Україні, П. Кузнєцов, В. Чес- 
ноков -  у Росії. Останній склав також російською мовою антологію 
праць Подолинського, але поки що не знайшов для неї спонсора.

На жаль, з багатої наукової спадщини вченого увагу зосеред
жено лише на кількох публікаціях («Парова машина», Програма 
«Громади»,«Громадівство і теорія Дарвіна», «Людськапраця і єдність 
сили») та листах до К. Маркса і В. Смірнова за травень 1875 р. Сту
дія Подолинського про значення людської праці в збереженні й 
перетворенні соняшної енергії, яка за життя автора вийшла аж у 
шістьох версіях французькою, німецькою, італійською! російською 
мовами, сьогодні відтворена в кількох українських публікаціях 
(Р. Сербина, С. Злупка, М. Кратка, Л. Корнійчук). Усі переклади 
базовані на попередньому тексті Грушевського, до якого внесено 
деякі поправки і додатки. У Москві за редакцією 1.1. Мочалова та 
зі вступом П. Г. Кузнецова нещодавно перевидано єдину російську 
версію студії Подолинського. Бажано було б опублікувати всі ва
ріанти цієї оригінальної праці, а також здійснити академічне ви
дання всієї його творчої та наукової спадщини; це вможливило б 
всебічне вивчення його доробку.

До документів про Подолинського слід віднести й публікації, 
у яких його сучасники згадують про нього. Ідеться про мемуарис
тику та листування. Щодо останнього, то доводиться з прикрістю 
констатувати, що майже не збереглися листи до самого Сергія, хоча 
їх мало б бути багато. Кореспонденція друзів і знайомих Подо
линського, у яких він згадується, належить переважно російським 
народникам. У небагатьох спогадах (П. Аксельрода, О. Аптекмана, 
О. Баха, Л. Дейча, М. Кулябко-Корецького, П. Лаврова, О. Люба- 
тович, М. Сажина та ін.), знову ж таки переважно російських на
родників, Подолинським цікавляться, головним чином, у зв'язку з 
його причетністю до російського народництва. Такі свідченняху- 
часників створюють однобічну картину діяльності Подолинського. 
Відсутність подібних документів* з українського боку залишає в 
тіні його участь в українському житті. Ще менше спогадів
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та листів з наукового середовища, які б дали змогу більше дізнатися 
про участь Подолинського в науковому житті як на Заході, так і в 
Україні.

Архівні фонди, у  яких зберігаються 
документи С. Подолинського

Особистого архіву Сергія Подолинського не існує, а листи та 
інші документи, пов'язані з його життям, сьогодні розпорошені по 
різних архівах України, Росії, Франції, Швейцарії, Голандії.

У Росії збереглися два родинні фонди Подолинських, однак у 
них, в основному, справи батька Сергія -  Андрія Івановича та сина -  
Сергія Сергійовича. Рукописний відділ Російської державної біблі
отеки в Москві має фонд Подолинських (ф. 232; 240 справ), який 
складається з літературних рукописів, біографічних документів 
Андрія Івановича Подолинського та листів його дружини Марії. 
Ці матеріяли, разом зі своєю власною кореспонденцією, передав до 
Румянцевського музею 27 серпня 1917 р. онук Андрія Подолинсь
кого -  Ліфляндський губернатор Сергій Сергійович Подолинський. 
Заслуговує на увагу лист Андрія Івановича до сина Сергія, в якому 
він відмовляє йому в матеріальній підтримці. На жаль, у фонді не
має листів Сергія Андрійовича до своїх батьків, хоча під час про
живання за кордоном він часто писав до них. Ми знаємо, що деякі 
з цих листів пізніше були використані його матір’ю під час судового 
процесу в Парижі з його дружиною за право догляду над малолітнім 
Сергієм Сергійовичем. Чому листи Сергія Андрійовича не ввійшли 
до фонду -  невідомо: їх могла знищити Марія Подолинська, не 
бажаючи знайомити свого внука з трагічною постаттю його батька, 
або, можливо, самому губернаторові немило й невигідно було зали
шати в архівах документи, що компрометували батька—політично
го емігранта, який до самої смерти перебував під наглядом поліції.

У 1919 р. науковий працівник Ленінградського інституту 
фізичної культури ім. П. Ф. Лесгафта В. Весьолкіна, родичка дру
жини Сергія Сергійовича, передала деякі документи родини Подо
линських до Центрархіву Радянської Росії, звідки вони надійшли 
до РГИА (С.-Петербург). З них сформовано фонд Подолинських 
(ф. 1653; 189 справ). Чотири справи стосуються Сергія Андрі
йовича. У них -  свідоцтво про народження (спр. 26), дипломи 
Київського й Вроцлавського університетів (спр. 27), закордонний 
паспорт (спр. 28), рукопис французькою мовою доповіді, 
виголошеної на науковому конгресі в Монпельє, про санітарний 
стан у Київській губернії (спр. 29). Решта документів -  це мате
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ріали до біографій Сергія Сергійовича (листування з дружиною 
М. М. Весьолкіною та її родичами -т Столипіними), його діда -  
Андрія Івановича та прадіда -  Івана Наумовича. У цьому ж фонді 
зберігаються дві чоловічі фотографії. Наодній з них, молодий чоло
вік років 20-25, у сюртуці (С. Злупко і деякі інші дослідники 
вважають її зображенням С. Подолинського,); на другій, аматорсь
кої роботи, -  чоловік років сорока. Невеличка борідка й сумні очі 
відповідають описові Сергія його товаришем5.

РГИА має ще два інші фонди, які стосуються С. Подолинсь- 
кого. У фондах цензурних установ зберігаються документи про за
борону розповсюдження його творів, а у фонді Канцелярії особис
тих прохань на царське ім'я (ф. 1412) містяться документи про 
судовий процес між його матір’ю та дружиною. В останньому фонді 
є копії листів Сергія до матері й тітки, кн. К. Кудашевої.

Більшість відомих листів С. Подолинського адресовано до 
«лавровців», прибічників П. Л. Лаврова та співробітників його жур
налу «Вперед!». Оригінали цих листіазберігаються сьогодні в Дер
жавному архіві Російської Федерації в Москві. До Другої світової 
війни вони знаходилися в Парижі. На початку війни, під час пере
везення архіву до Інституту вивчення соціальної історії в Ам
стердамі частина документів, загарбана нацистами, була вивезена 
до Німеччини. З приходом радянських військ архіви були відправлені 
до Москви і передані 1947 р. до ЦГАОР (тепер ГАРФ). З цих 
документів створено фонди П. Л. Лаврова (ф. 1762) і В. Н. Смірнова 
(ф. 1737), у яких зберігаються 106 листів С. Подолинського. До 
Амстердаму потрапила лише частина матеріалів паризького архіву 
з незакінченими машинописними копіями документів з архіву 
редакції Вперед/, які ще до війни готували до друку. На підставі цих 
матеріалів, доповнених з московського архіву, у 70-х роках Б. Сапір 
видав чотири томи документів, до яких увійшла найповніша на 
сьогодні збірка листів Подолинського.

Сергій Подолинський не залишив по собі ні щоденника, ні 
автобіографії. У вищезгаданому амстердамському архіві зберігається 
дуже цікавий рукопис російською мовою, на початку якого допи
сано іншим почерком: «Воспоминанія С. Подолинскаго». Деякі 
дослідники ставлять під сумнів авторство Подолинського. Б. Сапір,

5«... досить темний блондин, з легким пушком на бороді і щоках, відкри
тими світлими й розумними очима...» (Кулябко -Корецький Я. Т. Йз давних 
лег. Воспоминание Лавриста. -  М., 1931. -  С. 102).
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ретельний дослідник «впередівців», уважав документ автентичним 
і видрукував його частину під заголовком «Видержки из воспоми- 
наний С. А. Подолинского*. Цей короткий документ не можна вва
жати спогадами в традиційному сенсі цього слова, -  ц£ радше но
татки про той аспект діяльносте Подолинського та його українських 
друзів, що був пов’язаний з російським рухом і цікавив російського 
народника М. О. Морозова. Останній прагнув написати історію 
революційних рухів у Російській імперії, але, будучи мало знайом 
мим з подіями першої половини сімдесятих років, 1880 р. звернувся 
до учасників тих подій з проханням допомогти йому власними ма
теріалами. На прохання Морозова відгукнулися різні народники, 
а серед них, правдоподібно, і Подолинський. Лаконічний документ 
не охоплює всієї його діяльносте, але ілюструє погляди автора на 
низку пекучих проблем його доби і тим доповнює інші документи 
в цьому збірнику.

Російський центр збереження й використання документів 
новітньої історії (РЦ) у Москві має два листи С. Подолинського 
до Маркса, а рукописний відділ Бібліотеки ім. Салтекова-Щедріна -  
один його лист до О. М. Пипіна.

Решта листів і документів зберігається в Україні. Офіційні доку
менти про родину Подолинських знаходимо в київських архівах: 
Центральному державному історичному архіві України, м. Київ 
(ЦДІАК України), Державному архіві Київської області (Держар
хів Київської області), Державному архіві міЬта Києва (Держархів 
м. Києва). Листи до Ф. Вовка зберігаються в Науковому архіві Інс
титуту археології НАН України (НАІА, ф. 1). У Львові, у руко
писному відділі Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника відклалися 
листе до>М. Бучинського (ф. Бучинського), а в Центральному дер
жавному історичному архіві України, м. Львів (ЦДІАЛ України) -  
до Павлика (ф. 663). Листи до П. О. Зеленого зберігаються в Дер
жавному архіві Одеської області, у його особовому фонді (ф. 162).

Кілька документів відомі нам лише в друкованому варіанті. Це -  
лист Подолинського до М. Драгоманова, лист до матері, свідоцтво 
про хворобу.

Розподіл листів за роками 
та адресатами

Зібрані тут листи були написані в 1871-1881 pp. У більшості з 
них рік написання не позначений, але його можна встановити за 
змістом документа. Найбільше листів збереглося за 1872-1874 pp.:
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Це роки інтенсивної співпраці Подолинського з людьми, які 
гуртувалися навколо журналу Вперед!.

І -  ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОДІЛ ЛИСТІВ
Рік Кількість листів № документа 

в збірнику
1871 3 1-3
1872 38 4-41
1873 28 42-69
1874 24 70-93
1875 10 94-103
1876 12 104-115
1877 1 116
1878 0 _

1879 4 117-120
1880 21 121-141
1881 1 142-148
Усіх 148

Хронологічний аналіз засвідчує наявність у листуванні 
великих прогалин. Нам невідомі будь-які листи періоду дитинства 
та студентських років Подолинського. Слабо репрезентована корес
понденція середини 70-х років, коли він відійшов від російського 
руху й пірнув з усією властивою йому енергією у вир українського 
руху. Дуже мало листів кінця 7 0-х -  початку 80-х років, тобто періоду 
його інтенсивної наукової праці та психічного занедужання.

Подібну нерівномірність у листуванні можна простежити, ана
лізуючи список адресатів.

II -  АДРЕСАТИ ЛИСТІВ ПОДОЛИНСЬКОГО

КількістьАдресати листів
Лавров 67
Смірнов 35
Ідельсон 10

Ред. Вперед! 4
116

Бучинський 10
Вовк 4

Павлик 3
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Драгоманов 2_
19

М. Пбдолинська (мати) 3

К. Кудашова (тітка) _2_
5

Зелений 5
Маркс 2
Пипін _1_

8
У збірнику видрукувано 116 листів до «впередівців», які ста

новлять більш як три чверті всієї його кореспонденції. І хоча, зви
чайно, це не всі листи Подолинського до російських народників, 
адже знаємо, що він листувався також з Ґінзбурґом, Лопатіним, Вар- 
заром та багатьма іншими членами цього середовища, та все ж таки 
зв’язки українського соціаліста з російськими революціонерами за
документовані найкраще. Саме ця перевага листів до російських 
народників, що збереглися в більшій кількости, вибірковий друк 
та суб’єктивне використання спричинили однобічне зображення 
Подолинського в історичній літературі. Опубліковані тут докумен
ти дають змогу перевірити й виправити колишнє трактування 
зв’язків українського соціаліста з російським рухом.

Дуже слабо представлене листування з українцями, як з над
дніпрянськими громадівцями, так і галицькими народовцями. Не 
маємо листів до Остапа Терлецького, з яким Подолинський спершу 
планував видавати соціалістичну газету, а 1875 р. видав свої 
«метелики»: Парову машину та Про бідність. Цю лакуну не можуть 
заповнити 10 коротеньких листів до іншого галичанина -  Мелі- 
тона Бучинського. Нам відомі лише 2 неповні листи до Михайла 
Драгоманова та 4 листи до Федора Вовка. До інших київських та 
одеських громадівців не маємо жодного листа. Збереглися лише 
три листи до Михайла Павлика, співредактора журналу Громада. 
Отже, ми знаємо менше про участь Подолинського в журналі Гро
мада, ніж у журналі Вперед/.

Дотепер, окрім двох листів до К. Маркса, не виявлено листу
вання Подолинського з західними соціалістами й науковцями. А 
між тим Подолинський мав близькі стосунки з Ц. де Паепе, Д. Бріз- 
ме, Є. Бернштайном, Б. Малоном, К. Бернаром, Л. Германом та ін
шими історичними постатями. Мало б бути листування з редак
ціями газет та наукових журналів, до яких він надсилав свої статті.
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З листування Подолинського з ріднею збереглися лише кілька 
листів до матері й тітки. Те, що воно було ширшим, знаємо з різних 
джерел, включно зі збереженими листами самого Подолинського. 
Не знайдено листування Сергія Подолинського з двоюрідним бра
том, літератором Сергієм Бердяєвим, який перебував під великим 
впливом свого старшого кузена і присвятив йому два вірші. Таким 
чином, родинне життя Сергія Подолинського залишається невикін- 
ченою картиною, а воно ж мало великий, якщо не вирішальний 
вплив на діяльність цієї людини в останні роки його активного 
життя.

Структура збірника
Основу збірника становлять три групи документів: 148 листів 

Подолинського, 14 офіційних документів, «спогади», які припи
сують Подолинському. Для кращого ознайомлення з Подолинсь- 
ким додаємо нарис його життя й діяльности та обширну 
бібліографію з чотирьох частин: а) праці Подолинського; б) його 
попередньо друковані листи, в) Подолинський у мемуаристиці та 
листуванні сучасників, г) Подолинський у науковій літературі. Для 
полегшення користування до документів подано грунтовні комен
тарі та укладено іменний покажчик. Науковий апарат доповнений 
переліком листів та офіційних документів, списками архівних схо
вищ та скорочень і умовних позначень.

Листи та особисті документи вміщено в хронологічній послі
довності, їх відповідно пронумеровано. ЗО листів та 12 особистих 
документів публікуються вперше. Стосовно кожного листа вста
новлено місце й дату написання та ідентифіковано адресата й місце 
його перебування. Листи, відправлені з-за кордону, Подолинський 
датував новим стилем (за григоріанським календарем), іноді в дуж
ках додавав дату і за старим стилем. Документи в збірнику пода
ються мовою оригіналу. Російськомовні тексти публікуються від
повідно до сучасної орфографії, але з урахуванням авторських 
особливостей правопису. У листах, написаних українською мовою, 
збережено орфографію першодруків. Вони становлять інтерес не 
тільки для історика, а й для мовознавця як зразки тогочасного вті
лювання «драгоманівкиж До листів та документів, писаних фран
цузькою, німецькою, латинською мовами, дано переклади українсь
кою. Окремі слова, підкреслені автором в тексті листів, у публікації 
виділено курсивом. Нерозбірливі слова позначено трьома крапками 
У квадратних дужках; у квадратні дужки взято також частини слів, 
прочитані здогадчо.
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По змозі листи збірника були звірені з автографами. їх супро
воджує легенда, у якій вказується назва архіву, номер фонду, спра
ви, аркуша. Дані про перші публікації наведено в переліку листів. 
Легенди додано мовою країни, у якій зберігається даний документ, 
власні імена, географічні назви -  так, як їх викладено в документах; 
помилки застережено в примітках.

Іменний покажчик охоплює всіх осіб, згаданих у документах. 
Прізвища в покажчику подані мовою, яка вживається в текстах до
кументів, пояснення -  українською мовою.

Укладачі збірника щиро вдячні всім, хто спричинився до 
збирання й видання цих архівних документів. Серед тих, хто долу
чився до нашої праці, з вдячністю згадуємо покійного Б. Сапіра, який 
допоміг у роботі з тоді ще незакаталогізованими фондами П. Лав
рова та В. Смірнова в Амстердамі. Висловлюємо подяку О. Пашу- 
ку, який допоміг у звірці листів С. Подолинського до Смірнова і Лав
рова своїми фотокопіями. Микола Шудря вказав на лист Подо
линського до Пипіна та прочитав деякі нечіткі місця в інших листах. 
Завдяки К. Шлюпману ми отримали фотокопію вроцлавського 
диплома Подолинського. Дякуємо за допомогу працівникам архі
вів, у яких провадився пошук документів. Особливо дякуємо Люд
милі Васько, без якої цей проект не почався б та Геннадію Боряку, 
без допомоги якого цей збірник не вийшов бгі. До завершення цьо
го аж надто довготривалого проекту причетні ще багато інших лю
дей, яких ми не називаємо. Нехай у цьому збірнику вони знайдуть 
своє зацікавлення»

Тетяна Слюдикова
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Introduction to the collection

Serhii Podolyns’ky1, bom in 1850, became mentally incapacitated in 
1882 and died in 1891. He published his first scientific work at the age of 
twenty-two, but his productive life was over before he reached his thirty- 
second birthday. That short period of only ten years was filled with the most 
vigorous and creative activity by this dedicated socialist, original thinker 
and prolific writer. A medical doctor by training and a social activist by 
vocation, Podolyns’ky found time to write over fifty original works on a 
variety of subjects and addressed to various audiences. Varying in length and 
style, these writings appeared in eight languages: Ukrainian, Russian, Pol
ish, Belarusian, Serbo-Croatian, French, German, and Italian. He was a 
student of the French physiologist Claude Bernard, a sympathizer of the 
Russian publicist Piotr Lavrov, and a collaborator of the Ukrainian scholar 
Mykhailo Drahomanov. With his innovative approach to solar energetics, he 
inspired the philosopher of science Volodymyr Vernadsky2, while the emi
nent historian Mykhailo Hrushevsky regarded him as “the purest socialist” of 
his time3.

Podolyns’ky’s accomplishments merit greater recognition than has been 
bestowed on him in his homeland, or abroad. He was a socialist who used 
Marx’s economic principles to develop his own innovative theories, in spite 
of his ties with Marxism, he never gained favor with the Soviet regime, and 
not one of his writings were ever reprinted in Ukraine during the seventy years 
of Soviet rule. He did not fare much better in the West. That is not to say 
that Podolyns’ky held no interest for Ukrainian scholars in Soviet Ukraine 
or in the diaspora, or that nothing was written about him. But those who 
wanted to study Podolyns’ky in the USSR were discouraged by censorship, 
while in the West research was held back by lack of readily available docu

1 The name is transliterated here from Ukrainian. In correspondence and publica
tions using the Latin alphabet, the author usually signed his name as Serge Podolinsky.

2 Vernadsky W. La g6ochimie. -  Paris: Librairie F61ix Alcan, 1924. -  P. 334-335.
3 Hrushevsky M. Z pochyniv ukrains’koho sotsiialistychnoho rukhu: Mykh. 

Drahomanov і zhenevskyi sotsiialistychnyi hurtok. -  Wien, 1922. -  P. 16.
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mentation. The fall of conimunism removed state censorship and opened 
archives, but new obstacles arose as die economy of he post-Soviet republics 
declined and state support for academic research and publications was re
duced. In the meantime, in the West a new awareness of ecological problems 
hightened interest in ecological economics and drew attention to Podo
lyns’ky’s theory of solar energetics4.

There is as yet no authoritative biography of Podolyns’ky and no com
prehensive analysis of his scientific and literary legacy, but short biographical 
synopses and partial analyses of his works do exist in English, Ukrainian, 
Russian and French5. In this introduction we shall limit ourselves to a brief 
discussion of the documentation assembled in this collection.

The main body of our publication consists of 148 letters written by Po
dolyns’ky to* his parents, relatives, friends, political comrades, and acquain
tances. Theoriginals of these letters are preserved in various archives, for the 
most part outside Ukraine. Many of them have already appeared in scattered 
publications. Podolyns’ky corresponded in Russian, Ukrainian, French, and 
German, and his letters are reproduced here in the original language (except 
for a couple of texts which have come down to us only in a Russian transla
tion). French and German documents have been translated into Ukrainian. 
One can reasonably presume that only a small portion of Podolyns’ky’s 
correspondence has survived, as the available letters are addressed to only a 
dozen individuals. Of the known 148 letters, 116 were sent to Russian popu
lists grouped around die journal Forward! (Vpered!): Lavrov, Smimov, and 
Idel’son. Only nineteen letters were addressed to tfaje Ukrainophiles headed 
by Drahomanov. We have five letters to Serhii’s mother and aunt but not one 
to his wife or to members of the extended family. Podolyns’ky’s professional 
correspondence is limited to two short notes to Marx, five to O. Zeleny, the 
editor of Odesa Messenger (Odesskii Vestnik), and one to the Russian ethno
grapher A. Pypin, editor of the European Messenger (Vestnik Evropy). Be
sides being limited, the correspondence is also unevenly distributed among

4 Martinez-Allier J., Schlupmann K. Ecological Economics: Energy, Environ
ment and Society. -  London: Basil Blackwell, 1987.

3 In English see: Serbyn R. In Defense of an Independent Ukrainian Socialist 
Movement Three Letters from Seihii Podolynsky to Valerian Smimov //Journal of Uk
rainian Studies. -1982. -  Vol. 7, N 2. -  P. 3-9; Martinez~A lierJ., Schlupmann K. Ecological 
Economics: Energy, Environment and Society. -  Oxford: Basil Blackwell, 1987. -  Ch. 3. 
The History o f Agricultural Energetics: Podolinsky. -  P. 45-63. їв Ukrainian see: 
Zlupko S. M. Serhii Podolyns’ky і -  vchenyi, myslytel’, revoliutsioner. L’viv: Kameniar, 
1990. In Russian: Rossiiskaia Akademiia Nauk. Biulleten’ komissii po razrabotke 
nauchnogo naslediia akademika V. I. Vemadskogo. -  Moscow, 1994. -  N 12. For a 
resume in French see the “Presentation du recueil” in this collection.
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Podolyns’k y ’s relatives, friends, and colleagues. Since three quarters o f  the let
ters are addressed to Russian populists, Podolyns’ky’s links with Russian 
populism are better represented than his ties with Ae Ukrainian national 
movement. Finally, the correspondence is essentially one-sided; only one 
letter addressed to Serhii has survived, his father’s.

In spite of these limitations, the part of Podolyns’ky’s correspondence 
which has come down to us constitutes a valuable source of information not 
only for Podolyns’ky’s biography, but also for the study of the relations 
between the Ukrainian and Russian populist movements, and their respec
tive attitudes towards Western socialism. Let us examine two examples. In 
1872, after being introduced by Lavrov to Marx in London, Podolyns’ky 
later had occasion to observe the leader of the Workers’ International at the 
Fifth Congress, held at the Hague. Not being a delegate, Podolyns’ky could 
only assist at the public sessions, but he knew enough delegates to be well 
informed about what went on in the closed sessions. Podolyns’ky’s letters 
to Lavrov and Idel’son about the conference are most revealing of the com
portment of Marx, the executive, and the factional leaders. The author criti
cizes Marx’s authoritarian centralism and rejects it in favour of the more 
democratic federalist tendencies of the anarchists. Yet, while criticizing Marx 
the politician, Podolyns’ky remained loyal to Marx’s economic theories.

Of great signiftcace for the study of Podolyns’ky and the Ukrainophile 
movement are the three letters Podolyns’ky wrote to his Russian iriepd 
Valerian Smirnov in the summer of 1875 6. By that time Podolyns’ky had 
behind him several years of close collaboration with Lavrov and the Rus
sian populists. This experience led him to believe that the Russian movement 
could not be effective in Ukraine because the Russians chose to ignore the 
specific conditions and problems prevailing in Ukraine, and in their popu
list propaganda drew on Russian culture and history, unfamiliar to the Ukrai
nian masses. Podolyns’ky became convinced that Ukraine needed a sepa
rate socialist movement, which would collaborate with the Russian move
ment but be completely independent of it. This conviction was based on 
Serhii’s involvement in the Ukrainophile movement and his medical and 
teaching experience among the Ukrainian peasants. There he saw that be
sides the social struggle, common to Russians and Ukrainians, Ukrainian 
socialists had to undertake cultural and educational tasks which for the Rus
sian people were accomplished by the Russian state and the Rucssian liberal 
bourgeoisie. It is also interesting to note that while the Russian socialists shun
ned the designation of “social democrat”, Podolyns’ky referred to the Ukrai

6 An English translation of the letters can be found in Serbyn R  Op. cit. -  P. 9-32.
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nian movement as the “Ukrainian Social Democratic Party”. This most defi
nitely put Podolyns’ky in the “Westernizing** tradition.

Besides Podolyns’ky’s letters, our collection contains a series of per
sonal documents, such as birth, marriage and death certificates, his aca
demic records and diplomas, a medical certification of the state of his health, 
a court decision granting his mother guardianship over him, and, finally, his 
father’s testament. These documents allow us to clarify certain details in 
Podolyns’ky’s biography. We have also included a Russian language manu
script found in the Smirnov archives in Amsterdam and identified there as 
Podolyns’ky’s memoirs. Part of this document was published by Boris Sapir7. 
Although we have no difinite proof of Podolyns’ky’s authorship, the likeli
hood is very strong that it was an autobiographical note penned by him in 
response to N. Morozov’s request for inforrtiation on the Russian populist 
movement. The document contains interesting details on the Ukrainian and 
Russian populist movements in the early 1870’s; and supplements Po
dolyns’ky’s correspondence.

The reader will find a useful research tool in our four-part bibliogra
phy, consisting of: a) all the known published works of Podolyns’ky, b) his 
previously published letters, c) printed memoirs and letters of Podolyns’ky’s 
contemporaries in which he is mentioned, and d) studies devoted to him or 
those in which he is mentioned. We have also provided an index of personal 
names which appear in the documents; these are reproduced in the form in 
which they appear in the manuscripts. Finally, the bssay on the life and 
work of Podolyns’ky should not be regarded as a full (biography but rather 
as an aid for understanding the documents..

♦ *  *

The project to publish Podolyns’ky’s letters was initiated in 1991, on 
the hundredth anniversary of Podolyns’ky’s death; it reached its comple
tion ten yeajrs later. The work topk longer than originally anticipated for it 
was not always easy to coordinate a joint venture pursued in two cities, 
continents apart The project might never have been completed had it not 
been for the encouragement and support from friends and colleagues to 
whom we express our gratitude. At the successful completion of this project, 
it is our pleasant duty to thank the staff of the archives where our research 
took us for their much appreciated assistance.

Roman Serbyn

7VydeizhkiizvospominamiS. A.Podolinskogo//«Sap/r£. “Vpered!” 1873-1877. 
Materialy iz aikhiva Valeriana Nikolaevicha Smirnova. T. II. Dokumenty. -  Dordecht- 
Holland: D. Reidel Publishing Co., 1970. -  P. 52.
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Presentation du recueil

Ce recueil de documents est consacre k la тбтоіге de Serfaii Podolyns’ky, 
esprit scientifique, militant socialiste et patriote ukrainien, dont le cent-cin- 
quantieme anniversaire de naissance a ete commemore en Tan 2000. Nous 
avons reuni: a) 148 lettres de la main de Podolyns’ky, b) 14 documents 
officiels le concernant, c) un manuscrit de nature biographique qui lui est 
attribu6* Ce recueil contient aussi une esquisse biographique en ukrainien 
et une bibliographie en quatre volets indiquant ses ouvrages et ses lettres pub- 
lies ainsi que les memoires, lettres et etudes dans lesquels il figure. Comme 
Podolyns’ky est peu connu du public fran^ais, une courte introduction s’im- 
pose. Toutefois, il ne s’agit pas d’une biographie d6taillee de Podolyns’ky, ni 
d’une analyse complete de ses oeuvres; notre but est d’etablir des points de 
repere pour aider le lecteur a mieux apprecier les documents rassemblSes.

Serhii Podolyns ’ky: 
un apergu biographique

Ne le 19 (31)1 juillet 1850 (d. 2), Serhii Podolyns’ky2 meurt le 30 juin 
(12 juillet) 1891, quelques semaines avant son 41e anniversaire (d. 14). La 
partie productive de sa courte vie adulte fut rendue encore plus breve par une 
maladie mentale survenue en 1882 (d. 11). Neanmoins, les dix annees ante- 
rieures a cette tragedie furent remplies d’une activite frenetique, dormant 
lieu k une riche production litteraire, remarquable par sa diversity et son es-

Dans cette presentation les references aux documents seront indiquees par des 
lettres et des chiflres. Les lettres designent le type de docmnent et les chi fires indiquent 
leur ordre dans ce recueil. Les initiales utilises sont les suivantes: 1 = lettre, d = docu
ment officiel, s = manuscrit autobiographique, b = bibliographie des Merits de 
Podolyns’ky.

1 Le calendrier julien, en vigueur dans 1’Empire russe, etait й cette gpoque en 
retard de 12 jours sur le calendrier gr&gorien.

2 La forme habituelle de ce nom en fran$ais est Serge Podolinsky. Cependant, par 
souci de ‘coherence avec les autres textes de notre recueil, nous avons adopts le principe
e l^aBslitteration des noms ukrainiens k partir de leur orthographe ukrainien.
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prit novateur. Medecin de formation mais militant socialiste de vocation, 
Podolyns’ky trouva le temps d’ecrire tine cinquantaine d’ouvrages originaux, 
sur des themes varies et destines a des publics divers. Mais avant d’examiner 
les ecrits de Podolyns’ky, voyons d’abord le parcours mouvemente de sa vie.

Serhii est ne dans une famille qui faisait partie de l’elite sociale et cul- 
turelle de Kyiv. Son pere Andre, poete de la pleiade de Pouchkine, parlait 
plusieurs langues, possedait une bonne collection de livres etrangers, et pas- 
sait pour un esprit бсіаіге. Fonctionnaire d’Etat, comme son pere Ivan avant 
lui, Andre herita de ses parents le titre de dvorianine (noble) et des proprietes 
fonci£res k Kyiv et dans les provinces russes et ukrainiennes (d. 1). La mere 
de Serhii, Marie, nee Koudacheva, venait d’une famille de princes tatares 
russifies. Le p&re de Marie, Prince Sergue, avait occupe des postes impor- 
tants, dont celui du vice-gouvemeur de Kyiv. Un des freres de Sergu6 devint 
le gendre du Mar6chal Koutouzov et une de ses sceurs epousa un Prince 
Manvilov. Du cote matemel, Marie etait Гаггіеге-petite-fille du due Octave 
de Choiseuil-Gouffier, membre de Г Academie fran^aise et ambassadeur de 
Louis XVI a la Sublime Porte. La Revolution firan^aise forga la famille a 
chercher refuge en Russie. Alexandra, une des soeurs de Marie, epousa Ale
xandre Berdiaev et fut la mere de Serhii, un poete ukrainien, et Nikolai, le 
celebre philosophe russe. C’est dans ce milieu aristocratique que Serhii passa 
ses annees de formation.

L’enfance et 1’adolescence de Serhii s’ecoula tranquillement dans le 
domaine familial de Iaroslavka, un village a mi-chemin entre Kyiv et Odesa. 
Dans les campagnes, ou avant l’emancipation de 1861 ses parents possedai- 
ent des serfs, Serhii pouvait voir la vie dure des paysans. Son education, con- 
fiee k des professeurs particuliers, fut completee par la riche biblioth&que 
familiale. Bien prepare aux examens, Serhii fut re^u au Premier Gymnase de 
Kyiv a l’age de seize ans (d. 3), mais dut attendre son dix-septieme anniver- 
saire pour pouvoir s’inscrire k l’Universite Saint Volodymyr de Kyiv (d. 4). 
II у fit de brillantes etudes (d. 5) et k l’automne 1871 obtint le diplome de 
kandydat (licence) en sciences naturelles (d. 6).

Ses activites parascolaires mirent Serhii en contact avec deux courants 
ideologiques, l’ukrainophilisme plutot culturel et le socialisme plus politis^. 
Les ukrainophiles continuaient les traditions des populistes ukrainiens du 
debut des annees soixante et se groupaient dans une hromada (commune, 
communaute) clandestine. Serhii connaissait les principaux leaders ukraino
philes a l’Universite, notamment les jeunes historiens Mykhailo Drahomanov 
et Volodymyr Antonovytch. Quant au socialisme, cette doctrine se repandait 
par des cercles d’etudes. Dans un de ces groupes que fr6quentait Serhii, le 
jeune economiste Mykola Ziber exposait les bases du marxisme. А Гuni-
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versite Serhii noua des relations avec les populistes russes appeles tchai- 
kovtsy, et meme representa la filiale de Kyiv a une reunion panrusse tenue 
au debut de 1871 a Saint-Petersbourg. Lors de ce voyage il rencontra des 
collegues, devenus amis, Rosalia Idel’son et Lev Guinzbourg (1. 1-3).

La licence en poche, Podolyns’ky partit pour l’Europe dans le but de 
commencer ses etudes de medecine et d’approfondir ses connaissances du 
socialisme. En route pour Paris, au debut de 1872, il s’arreta a Lviv et Vienne 
ой il rencontra de jeunes intellectuels de ГUkraine occidentale, notamment 
Meliton Boutchynsky et Ostap Terletsky. Celui-ci deviendra un proche col- 
laborateur de Podolyns’ky et l’aidera a publier a Vienne ses premieres bro
chures ukrainiennes sur le socialisme (b. 19-21). A Paris, Serhii s’inscrivit 
a l’Ecole de medecine et suivit les cours du celebre physiologiste, Claude 
Bernard (b. 31). Dans la capitale fran$aise Podolyns’ky rencontra le penseur 
socialiste russe Piotr (Pierre) Lavrov, sollicite alors par de jeunes radicaux 
pour publier en Occident une revue independante russe. Podolyns’ky appuya 
le projet et en devint un collaborateur indispensable.

Pendant deux ans, du printemps 1872 au printemps 1874, Podolyns’ky 
partagea son temps entre les etudes de medecine (1.4 ) et l’activite politique 
(1.5). Apres un semestre a Paris, il en fit deux autres a Zurich, pour revenir 
a Paris pour le quatrieme. Sans negliger ses etudes il se consacrait pleinement 
au militantisme socialiste. Par P intermediate de Lavrov il rencontra Marx 
a Londres et assista aux seances publiques du Ve Congres de l’Intemationale 
ouvriere a La Haye(l. 26-35). II aida Lavrov a lancer la revue Vperiod! (En 
Avant!), a en etablir la redaction k Zurich (1.50), et a organiser l’imprimerie 
(1.53). II chercha des fonds, recruta des collaborateurs, contribua lui-meme 
de son argent et de ses articles (b. 2,3), et s’occupa du transport illegal de la 
revue dans PEmpire russe. Podolyns’ky devint un des leaders de la colonie 
russe de Zdrich (1.48-49,52), composee d’une centaine d’etudiants, en bonne 
partie des ressortissants de 1’Ukraine russe. Dans le but de reunir les etudiants 
ukrainiens de l’Autriche et de la Russie, et de les rapprocher des etudiants 
russes, Podolyns’ky fit venir des livres ukrainiens pour la bibliotheque 
estudiantine russe de Zurich et organisa une fete commemorative a la me- 
moire du celebre poete ukrainien, Taras Chevtchenko (1. 47, 52, 54). Pen
dant la celebration du poete, venere par les Ukrainiens des deux cotes de la 
frontiere austro-russe, Podolyns’ky lut une allocution qu’il avait commandee 
a Drahomanov, alors en stage de recherche a Florence.

Demai 1874 a mai 1875, Podolyns’ky vecut en Ukraine, surtout k Kyiv 
et a Iaroslavka (1. 89, 95). Avec Terletsky, venu Pete 1874 au congrfes 
aycheologique de Kyiv, il projeta de fonder un journal ukrainien, mais sans 
resultat. II connut plus de succes avec trois brochures socialistes, ecrites en
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ukrainien, que Terletsky publia a Vienne en 1875 (1. 101). Devenu membre 
de la “Hromada” ukrainophile de Kyiv, il aida ce cercle k prendre en main 
la redaction du Telegraphe de Kyiv (Kievskii telegraj) et klxxi donner un 
caractere plus ukrainophile. Un sejour prolonge au village Iaroslavka l’amena 
a soigner les paysans des environs et k offirir aux jeunes hommes du village 
des rudiments d’education (1. 95). Pendant tout ce temps il maintenait des 
relations avec les radicaux russes en Ukraine, mais c’est le mouvement uk
rainophile qui devint son principal engagement. Cette nouvelle orientation 
de Podolyns’ky avait deja commence l’anhee precedente lors des conflits 
avec Smirnov et les lavrovistes au sujet de leur revue et de la question ra
tionale. Podolyns’ky etait irrit6 par le manque d’interet et de comprehension 
pour les besoins specifiques de la population ukrainienne de la part des 
populistes russes. Ce conflit fera l’objet de trois longues lettres que Podo
lyns’ky enverra a Smirnov k l’ete 1875 et qui sontparmi les plus int6ressantes 
de notre recueil (1. 95,96,98).

Pendant Pete Podolyns’ky explora les pays slaves de l’Autriche-Hon- 
grie, se rendit jusqu’aux Balkans, et у fit des reportages pour le Telegraphe 
de Kyiv (b. 5, 8-17; 1. 99). De retour en Ukraine, il reprit ses activites dans 
la “Hromada” de Kyiv et dans le village de Iaroslavka (1.105,108). Le desir 
d’obtenir un diplome medical l’amena en fevrier 1876 a Wroclaw (alors Bre
slau en Allemagne) ou il s’isola pendant quelques mois et n’en repartit qu’en 
juin, muni d’un diplome medical avec mention cum laude (d. 7). Apr&s un 
mois a Creutznach, en Autriche, pour soigner ses oreilles, il rentra en Ukraine 
et у passa les douze mois suivants. A Kyiv il passa d’autres examens en me- 
decine et enseigna aux etudiantes infirmieres; parmi elles se trouvait Natalie 
Andreeva, une jeune revolutionnaire russe, qui attira son attention et qu’il 
epousa l’annee suivante. En 1876 le mouvement ukrainien connut un revers 
grave: pendant qu’il se reposait k Ems, le tsar signa un ukase interdisant toute 
publication et importation des livres et periodiques ukrainiens. Simultane- 
ment, Drahomanov fut expulse de FUniversite de Kyiv. Tot apres, Draho- 
manov emigra en Suisse et la “Hromada” le chargea de publier a l’etranger ce 
qui ne pouvait plus paraitre dans l’Empire russe. De nouvelles perspectives 
s’ouvraient ainsi devant Podolyns’ky, qui va d6sormais pouvoir compter sur 
l’aide immediate de Drahomanov, pour ses propres publications ukrainiennes.

Apres son manage, Serhii devint agite, impatient et incapable de trouver 
satisfaction dans ses activites habituelles en Ukraine. Les medecins l’envo- 
yerent a l’etranger. En janvier 1878, le jeune couple s’6tablit k Paris, a deux 
minutes du Jardin du Luxembourg, de la Sorbonne et de la bibliotheque Sain- 
te-Genevieve. Serhii restera en France jusqu’̂  son retour d6fmitif en Ukraine, 
en 1885. Pendant les quatre annees avant sa crise psychique, Serhii travailla
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a un rythme effirene. Loin de renier ses convictions socialistes et ukraino- 
philes, il les integre a ses activites scientifiques. Dans cet etat d’esprit scien- 
tifique et politique, il entretient les contacts avec Lavrov, Smirnov et les autres 
intellectuels radicaux russes. En 1879 une pol&nique edata avec Lavrov, dans 
les revues fran^aises, concernant les nihilistes et socialistes russes (b. 34,38), 
mais n’empecha pas Podolyns’ky d’entretenir de bonnes relations avec son 
“ancien maitre” a penser et ses amis russes (1. 123, 124, 128, 132, 133). 
Neanmoins, il collaborait maintenant principalement avec les Ukrainiens. 
Avec Drahomanov et Mykhailo Pavlyk, un refugie ukrainien de Г Autriche, 
Podolyns’ky preparait des publications ukrainiennes et eventuellement re- 
digeait avec eux la nouvelle revue ukrainophile, la Hromada, dont il prit a sa 
charge les frais de publication (b. 46-50). Pendant ces quatre annees d’emig
ration parurent les principaux ouvrages de Podolyns’ky, en ukrainien et en 
d’autres langues. II maintenait des contacts avec des intellectuels europeens, 
des scientifiques et des socialistes. II suivait la vie intellectuelle du pays, pub- 
liaitdes articles dans les revues scientifiques (b. 36, 37, 39, 41, 51-54) et 
presentait des communications aux congres des societes savantes (b. 35, 
56-59, 62,64,65).

Apres deux ans de vie a Paris, ou Natalie lui donna deux fils (Volodymyr 
et Serhii), il acheta un villa a Montpellier et у transfera sa residence perma- 
nente, dans une vaine tentative de sauver un manage en mine et deretrouver 
le calme necessaire pour ses travaux scientifiques. Natalie refusa d’abord 
d’accompagner son man et ses enfants dans ce demenagement, et quand 
finalement elle consentit a les rejoindre, elle repartit aussitot (1. 127, 130, 
131, 143). Cette jeune femme preferait le vacarme des grandes villes a la 
quietude de la province et etait pr£te a troquer la vie de famille contre les 
sensations fortes de l’aventure revolutionnaire. Au scandale du tout Paris rus- 
se, elle s’etait liee d’amour avec un jeune revolutionnaire nomm6 Alexandre 
Astafiev. De cette union, en octobre 1880, naquit a Geneve un gar9 on, qu’on 
nomma Alexandre, probablement en honneur de son pere naturel3. Le mari, 
trahi, decida de pardonner a sa femme repentie et prit l’enfant innocent sous 
son toit (1. 142).

Les problemes continuaient. Au debut de 1881 sortit le premier vol- 
nroe de la Hromada, periodique dont le programme, signe par Drahomanov, 
Podolyns’ky et Pavlyk, annon^ait ouvertement l’eventualite d’une revolution 
сц Russie. Peu apres la parution de la revue, le Tsar Alexandre П fut assassine, 
et les autorites russes firent pression sur les parents de Serhii pour qu’ils-

3 Lettre de Rosalia Idel’son a Smirnov du 16 juillet 1881. Intemationaal Institut 
voor Sociale Geschiedenis. “Archives de Smirnov”. Carton 11.
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cessent le financement des activites revolutionnaires de leur fils. En avril 
1881 la meningite emporta Alexandre et la fille de la revolutionnaire Olga 
Lubatovitch, confiee aux soins de Serhii. En septembre mourut le fils ame 
Volodymyr. A tous ces malheurs s’ajouta la nouvelle escapade de Natalie 
qui, en automne, quitta Serhii pourune enieme fois. Le stress fut trop grand— 
Serhii s’ecroula. Quand Natalie revint k Montpellier en janvier 1882, elle 
trouva son mari dans d’un etat si lamentable qu’elle dut le mettre dans un 
asile. La vie scientifique et politique de Serhii Podolyns’ky etait, pour ainsi 
dire, terminee. Parmi ceux qui le connaissaifent, plusieurs pensaient qu’il etait 
mort. Ainsi dans son Histoire du socialisme, publiee en 1884, Benoit Malon 
parlait de Podolyns’ky comme de quelqu’un “mort en pleine jeunesse”4.

En fait, Serhii vivait jusqu’a 1891, mais sans pouvoir exercer ses acti
vites habituelles. Peu apres son intemement a Montpellier, sa mere vint de 
Kyiv pour le transferer a Paris. Les soins medicaux et matemels avaient, semb- 
le-t-il, retabli l’esprit de Podolyns’ky suffisamment pour qu’il puisse donner 
une communication au congres de l’Association frangaise pour l’avancement 
des sciences (AFAS),tenu a La Rochelle enaout 1882 (b. 64). C’estle dernier 
acte de presence public de Podolyns’ky. En 1883, Marie Podolyns’ky confia 
encore une fois son fils k la Maison de sant£ de Vanves et, munie d’un cer- 
tificat de maladie de Serhii (d. 11), rentra k Kyiv pour soigner son mari et 
plaider le pardon pour son fils. Grace а Г intervention du Gouvemeur-general 
de Kyiv, un ami de la famille, Alexandre II accorda la permission pour le 
retour de Serhii dans le pays mais a condition qu’il paraisse devant la jus
tice russe des que sa sante serait retablie. Marie ramena son fils a Kyiv, en 
1885, avant meme que le tribunal de la Seine rejettd la demande adressee 
par sa bru pour avoir le droit de regard sur Serhii (d. 13). Quelques annees 
plus tard, Marie reussit a racheter le petit Serhii a Natalie pour 25 000 F., 
celle-ci ayant toujours besoin d’argent pour ses activites revolutionnaires. 
Marie s’occupa de son fils jusqu’a la mort de ce dernier, survenue le 30 juin 
(12 juillet) 1891 (d. 14). Serhii fut inhume a Kyiv, dans le cimetiere sur la 
colline d’Askold, a cote de son pere, mort en 1886. Marie est morte et enterree 
en France.

Serhii Podolyns’ky: sapensee et son oeuvre:
Scientifique de formation mais guide par la conviction que l’homme 

concret est seul digne d’etre au centre de ses preoccupations, Serhii Podo
lyns’ky appartenait a ces intellectuels fortunes de l’Empire russe du XIXe 
siecle qui, dans leur jeunesse, se dSvouaient a l’humanite к travers un popu- 
lisme militant. En murissant ils cherchaient a atteindre leurs objectifs par

4 Malon B. Histoire du socialisme. -  Paris, 1884. -  Vol. 3. -  P. 1219.
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des moyens plutot culturels et scientifiques. Sa vie fut trop courte pour que 
P o d o ly n s’ky  acheve ce parcours, mais c’est le sens manifeste d an s lequel 
evoluaient ses activites et ses publications. Humaniste depuis les bancs de 
l’universite, il fut fascine par les sciences (seules capables d’expliquer le 
monde materiel) et intrigue par le lien entre le monde materiel et l’humanite. 
II percevait les deux phenomenes a travers les theories socialistes, en 
1’occurrence -  le marxisme. Les connaissances scientifiques acquises a l’Uni- 
versite de Kyiv et enrichies par les etudes de medecine en Europe de 1’Ouest 
etaient continueliement alimentees et tenues a  jour par des lectures et des 
participations aux activites de la communaute scientifique.

Les principales preoccupations intellectuelles de Podolyns’ky sont bien 
illustrees par ses trois demieres publications (b. 64-66). Sa communication 
du 30 aout 1882 a l’AFAS servait a demontrer que le “regime communiste 
de la propriete fonciere”, n’etait pas limite au stade primitif de 1’evolution de 
la societe mais qu’il se pratiquait encore, sous des formes modifiees, dans 
divers endroits du monde. Ce systeme, affirmait Podolyns’ky, assurait aux 
paysans une plus grande independence, la propriete fonciere у etait distribute 
plus equitablement et permettait de soutenir une plus grande concentration 
de population. Cette profession de foi socialiste, l’auteur voulait la partager 
avec les paysans ukrainiens. Meme s’ils n’ont pu conserver “le regime com
munal que sous la forme modifiee” de hromada, Podolyns’ky se rejouissait 
que “depuis l’emancipation [de 1861] les paysans у reviennent petit a petit” 
(b. 64). Le socialisme, mais un socialisme indigene, -  tel est le message du 
“manifeste de Hromada” dont Podolyns’ky fut le principal auteur (b. 66). La 
declaration met en evidence la particularity de la situation ukrainienne et 
defend l’idee d’un mouvement socialiste ukrainien, autonome et adapte aux 
besoins specifiques de la population ukrainienne. L’article allemand sur “le 
travail humain et l’unite des forces” explore le rapport entre l’homme et la 
nature, il examine la transformation et l’utilisation par l’homme de l’energie 
solaire sans laquelle aucune vie ne peut exister (b. 65).

Auteur prolifique, Serhii Podolyns’ky a laisse quatre monographies, qu- 
elques longs essais, des brochures politiques, des articles scientifiques et de 
courts reportages. En tout, sa bibliographic contient une cinquantaine de tit- 
res originaux: avec les traductions ce chifSfre s’eleve a une soixantaine de 
titres. Du vivant de l’auteur, ses publications sont publiees en huit langues: 
^ in ie n ,  russe, belarussien, serbo-croate, polonais, fran9ais, allemand et ita- 
hen. D’une fagon ou d’une autre, ces publications se rapportent k l’une des 
^ois preoccupations suivantes: 1) le socialisme, 2) l’adaptation des principes 
socialistes k la situation ukrainienne, 3) le lien vital entre l’humanite et la 
nature qui 1’entoure.
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Rien de plus naturel pour 1’humaniste Podolyns’ky que son lien avec la 
m£decine. Podolyns’ky n’avait pas besoin de gagner sa vie -  la fortune de la 
famille, 6valu6e & 300 000 roubles dans les ann6es 1880, lui suffisait 
laigement. Exercer lam6decine etait d’abord pour lui une occasion d’apporter 
l’aide humanitaire k ceux qui en avaierit le plus besoin. Elle permettait aussi 
de gagner la confiance de la population laborieuse et de diss6miner la pro- 
pagande socialiste, sans attirer ̂ attention des autorit£s (1- 95). N&uimoins, 
les experiences de laboratoire que Podolyns’ky avait realisees lors de ses 
etudes avaient une valeiir scientifique et avaient donn£ lieu & deux articles, 
publies dans la presdgieuse revue medicate du Dr. Pfluger (b. 1,23,24). Son 
travail aupr&s des paysans ukrainiens ainsi que ses nombreux voyages dans 
des contr^es slaves (b. 5,8-1 ?), enrichis de statistiques et d ’autres materiaux 
publics, mettaient і  sa disposition un riche fohds de donn6es medicates. II 
l’exploitera dans sa monographic ukrainienne, sous-titr£e en fran^ais L 'hy
giene dupeuple en Ukraine (b. 32) et dans une s£rie d’articles composes en 
russe (b. 33) et en francais (b. 35,39,51,56,58,59,62). Quand Claude Ber
nard d6c6da en fSvrier 1878, Podolyns’ky dedia & son professeur une 
notice n6crologique elogieuse qu’il publia dans une revue jfrogressiste 
russe (b. 31).

Histoire, propagande, analyse -  voili les trois aspects du socialisme 
eiabor6s par Podolyns’ky et 1 ’ordre dans lequel il les a traitgs dans ses Merits. 
Dans les deux premiers numgros de la revue En avantf (Vperiod!) parurent 
les premidres tranches de son “precis du developpement de 1’Association 
intemationale des ouvriers” (b. 2,3), malheureusement inachev6. Le materiel 
fut retravailie plus tard pour donner trois articles ukrainiens stir le mouvement 
socialiste enAngleteme, Irlande et Europe de l’ouest (b. 48,49,50). L’histoire 
du socialisme ukrainien en Autriche, aux origines de laquelle l’auteur fut 
intimement lie, fit 1’objet d’une br&ve etude риЬІйе en ukrainien et en russe 
(b. 43,44). Un essai sur le nihilisme russe (b. 34), provoqua une critique 
acerbe de Lavrov que Podolyns’ky ne pouvait pas ignorer (b. 38). Ces Merits 
montrent que Podolyns’ky connaissait bien l’histoire des mouvements 
ouvriers et socialistes, non seulement en Russie, mais aussi en Autriche et 
en Europe occidentale. Etudiant les mouvements socialistes contemporains 
a travers ГEurope, ainsi que leurs antecedents historiques, Podolyns’ky 
devint d’abord propagandiste et en suite th6oricien de cette doctrine qu’il 
considerait la plus emancipatrice.

En 1875, Podolyns’ky publia a Vienne, avec 1’aide de Terletsky, trois 
brochures de propagande socialiste, Rentes dans un ukrainien simple et com
prehensible pour les paysans et les ouvriers. La machine a vapeur (b. 19) 
denongait le capitalisme qui envahissait les campagnes ukrainiennes. La
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technologie у servait non pas a soulager le travail des paysans mais plutot a 
les exploiter d'une fagon encore plus inhumaine. C’est aussi une utopie a la 
fa$on de Thomas More, qui sert a mettre en contraste 1’exploitation capitaliste 
avec la vie idyllique sous le socialisme. Une victime d’un accident de tra
vail, cause par la batteuse a vapeur, entrevoit, dans le coma, son village et 
son pays sous le socialisme. Un peu remanie, ce “conte”, comme l’appelait 
Podolyns’ky, parut cinq ans plus tard dans une traduction fran^aise (b. 60). 
La richesse (b. 20) avait pour objet d’expliquer en termes simples, la theorie 
de la plus-value ou comment certains s’enrichissaient en s’appropriant le 
travail des autres. Corrige et remanie, le pamphlet fut reedite par Drahomanov 
l’annee suivante (b. 25) et en 1878 deux adaptations polonaises parurent en 
Pologne russe (b. 28) et allemande (b. 29). En 1881 Le Travailleur, un jour
nal de Marseille, en publia une version franpaise (b. 52) et les editionsde 
“Hromada”, a Geneve, une traduction belarussienne. Pour sa troisieme pla- 
quette, Podolyns’ky traduit une brochure russe de son ami V. Varzar, dans 
laquelle il denongait Г injustice du systeme d’imposition russe, dont le fardeau 
retombait sur la paysannerie. Mecontent du titre original, Podolyns’ky nomma 
sa traduction La verite. (b. 21)

Sous-titrge “la premiere discussion”, De la pauvrete (Pro bidnost)  annon- 
<?ait une serie d’etudes sur les problemes economiques concrets dont souf- 
frait le peuple ukrainien. Podolyns’ky ecrivit deux nouveaux ouvrages, Pun 
sur Pagriculture et l’autre sur Pindustrie. Drahomanov retravailla le pre
mier texte, l’inscrivant dans un contexte international, et en у ajoutant une 
toile de fond historique. L’ouvrage devint trop longue pour une brochure 
populaire de petit format et fut publie en deux parties. De I’agriculture: 
comment notre terreJut alienee (b. 26) faisait un survol de l’alienation de la 
terre depuis Pantiquite jusqu’a l’epoque contemporaine. L’auteur utilise le 
terme ‘Чегге” pour designer le pays habite par un peuple distinct et les champs 
labourables appartenant a ce peuple. Les peuples soumis au colonialisme 
russe perdaient leurs terres dans les deux sens du mot. Le peuple ukrainien, 
libre a Pepoque du premier Etat ukrainien independant, la puissante Rous’, 
ou le servage n’existait pas, perdit sa liberte sociale avec la liberte nationale 
sous le joug des tsars moscovites. La brochure condamne l’imperialisnie 
russe et demande l’af&anchissement de tous les peuples de l’Empire russe 
en et en Europe. L’auteur conclut que le peuple ukrainien, divis6 
actuellement entre deux empires, doit etre reuni et, fort de 17 millions d’ames, 
ormer un pays ind^endant ou toute la terre appartiendrait au peuple qui la 

travaille.
La deuxieme partie de Pouvrage, intitulee De I 'agriculture: comment la 

terre estpartagee et comment il faudrait la tenir (b. 27) examine les formes
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de propri6t6s et d’exploitation des terres en Ukraine et plaide en faveur du 
syst&me socialiste en agriculture. Podolyns’ky se prononce partisan de Vo- 
bchtchina russe, etrecommande son adoption en Ukraine. Le syst&me socia
liste, non seulement assurerait la justice sociale mais, inciterait la popula
tion a defendre sa liberte contre toute agression 6trang&re.

Le troisi&me livre, Les metiers et les fabriques en Ukraine, redige aussi 
avec l’aide de Drahomanov, depasse le cadre ukrainien. II trace l’histoire 
du travail depuis 1 ’antiqui te jusqu’ & l’epoque capitaliste et parle amplement 
de la situation en Europe et en Asie. L’auteur reproche a la technologie пю- 
deme, ou plutdt Femploi qu’en font les capitalistes, de rendre les condi
tions de vie ouvriere encore plus difficiles. La technologie, plutdt que de 
soulager les ouvriers dans leur travail, les abrutit et les transforme en auto
mates. La propriety privee mene k la differentiation sociale et est done la 
cause profonde de cette injustice. Les fabriques, ou travaillent les ouvriers, 
doivent appartenir aux ouvriers de la meme fa$on que la terre doit revenir 
aux paysans qui la labourent Remarquons que, tandis que les trois premieres 
brochures etaient composees dans un style propagandiste, l’analyste 
l’emporte sur le propagandiste dans les trois demiers ouvrages. Un point 
digne de notre attention est le souci de l’auteur de traiter les deux parties de 
l’Ukraine comme un tout. A remarquer aussi que Les metiers parut sous le 
nom de l’auteur. Podolyns’ky etait sorti de la clandestinite.

C’est ouvertement aussi qu’au debut de 1881 Podolyns’ky signa, avec 
ses coediteurs, le programme de la revue Hromada (b. 46), que Benoit Malon 
publira au complet dans son Histoire du socialisme quelques annees plus 
tard (b. 66). Dans ce programme s’unirent les deux objectifs de l’action po
litique de Podolyns’ky, Гelimination de l’oppression sociale et nationale du 
peuple ukrainien:

“Le peuple soufire k la fois d’une domination ̂ trang&re et du parasitisme 
des classes improductives qui ne devraient point exister au milieu des com
munes, celles-ci devant etre formees uniquement de producteurs. C’est le 
but qu’on atteindra, en liberant l’Oukraine de la domination etrang&re et en 
aflranchissant les communes ukrainiennes de leurs classes superieures et 
improductives”5.

Conyaincus que “la propriete communale ou collective et le travail com
munal ou collectif sont plus avantageux aux hommes que la propriete et le 
travail individuel” les auteurs du programme reservent la decision sur la 
“maniere dont sera faite l’organisation du travail collectif et la distribution 
des produits” k chaque commune. Leur socialisme est profondement demo-

5 Ibid. -  P. 1223.
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cratique, accordant l’egalite des droits aux hommes et aux femmes, “sans 
distinction de race ou de nationality”.

Les reflexions de Podolyns’ky sur le socialisme l’amena a publier des 
articles theoriques sur trois themes differents. “Le socialisme etla іЬУогіе de 
D arw in ”  fut d’abord publie en Serbo-Croate (b. 30), puis en fran9ais(b. 37) 
et ukrainien (b. 47), et finalement en allemand (b. 54). Le texte fut discute 
vivement dans des salles de cours a  l’universite de Lviv6 et tres арргесіУ 
par le socialiste allemand E. Bernstein7. Podolyns’ky critiqua les darwinistes 
Ernst Haeckel et Oscar Schmidt qui se servaient de la th6orie de la lutte 
pour la vie pour nier la possibility d’egalite dans la societe evoluee, et pour 
affirmer que le socialisme convenait seulement aux stades inferieurs de la 
vie en societe. Podolyns’ky rejeta l’affirmation de Schmidt selon laquelle 
“le darwinisme est la base scientifique de l’inegalite” plutot que de la 
solidarite socialiste. S’appuyant sur les travaux du zoologiste Alfred Espinas 
et du philosophe Albert Lange, Podolyns’ky soutient que l’homme civilise 
comprend que la solidarity est plus utile que la destruction mutuelle; la lutte 
continuera sous le socialisme, mais cette lutte sera celle des hommes soli- 
daires contre la nature et pas entre les hommes.

La controverse, mentionnee plus haut, entre Lavrov et Podolyn’sky au 
sujet du nihilisme russe montre la capacite du socialiste ukrainien de pren
dre une attitude detachee et objective face aux mouvements revolutionnaires 
en Russie. L’auteurle presente le nihilisme en Russie comme un courant de la 
philosophie negativiste, ne dans l’atmosphere etouffante du regne de Ni
colas I, et propre a la classe privilegiee des nobles et des fonctionnaires 
(b. 34). Dans les cercles conservateurs, le nihihsme se manifestait par l’apa- 
thie, la paresse et l’engouement pour des jouissances corporelles. Chez les 
radicaux, le nihilisme amenait k la volonte de tout bouleverser, tout detruire. 
Dans les deux cas, les nihilistes etaient des etres sans principes moraux. Le 
socialisme est une espdce d’antithese du nihilisme dont il decoule, mais au- 
quel il apporte une vision positive de la nouvelle societe. Les jeunes revolu- 
tionnaires russes devraient normalement aboutir au socialisme, mais il у en 
a qui s’attardent dans le nihilisme.

Cette analyse nuancee de la realite russe offusqua Lavrov qui refusa de 
reconnaitre la distinction entre nihilisme et socialisme. Dans un article signe, 
Un vieux socialiste russe”8, il accusa Podolyns’ky d’insulter les socialistes

6 Lettre de Ivan Franko k Pavlyk du 10 oct. 18791I Pavlyk M. Perepyska Mykhaila 
^^bomanova z Mykhailom Pavlykom. -  T. 3. -  P. 141.

7 Lettre de Bernstein a Lavrov du 3 1 aofit 1879 // Sapir B. Lavrov. Years of Emi- 
©ttnm. _ Dordrecht-Holland, D. Reidel, 1970. -  Vol. 2. -  P. 224.

8 Un vieux socialiste russe, “Le mouvement socialiste” //L’fegalite. -1880. -  N1,2.
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russes, en les presentant corame peu civilis6s et sans principes, alors que ce 
sont eux qui ont sacrifie leurs vies sur les echafauds tsaristes. En fait, Lavrov 
deformait les propos de Podolyns’ky et Г accusation contre “le socialiste uk- 
rainien” 6tait tres injuste. Ce dernier repliqua en rejetant les accusations et 
en reiterant ses propos anterieurs sur le nihilisme comme stade inferieur du 
socialisme. II ajouta aussi quelques propos au sujet de la nouvelle vague de 
terrorisme russe (b. 38). II acceptait la resistance armee aux gendarmes et 
les moyens terroristes dans les insurrections ainsi que dans la fomentation 
de troubles dans 1’агтбе, “dans un but revolutionnaire”; par contre, pour 
des raisons morales et pragmatiques, il condamnait les assassinats politiqubs 
clandestins et les attentats secrets.

L’ceuvre theorique la plus ambitieuse de Podolyns’ky, celle qui attire 
encore aujourd’hui Гattention des chercheurs9, conceme la transformation et 
la repartition par 1’homme de l’energie solaire sur la surface terrestre. Po
dolyns’ky aborda ce theme pour la premiere fois dans une communication 
au congr&s de PAFAS, en aout 1879, mais elle fut probablement incomprise, 
car elle ne merita qu’un paragraphe dans le compte rendu officiel du 
colloque10. Le texte complet fut publie en janvier 1880 (b. 36)11. Podolyns’ky 
expedia Гarticle a son ami Fedir Vovk, le futur anthropologue, et expliqua 
qu’il etait en train d’elaborer une loi generate de la conservation de l’energie 
dans laquelle le socialisme et les lois de Marx apparaitraient comme ses 
consequences ineluctables (1.125). Podolyns’ky envoya aussi l’article а Г au
teur du Capital dont Гoeuvre etait k 1’origine de ses propres reflexions sur 
la question (1. 134). Dans la seconde lettre k M^rx, Гauteur expliqua son 
intention d’hannoniser la throne de la plus-value avec les theories phy
siques predominantes (1. 136). Pendant les quelqiies annees de travail qu’il 
lui restaient, Podolyns’ky revenait constamment k ce sujet et r6digea cinq 
autres versions, avant que la maladie l’arrete, deux en allemand et une en 
russe, frangais et italien (b. 40,41,53, 54, 65). La version russe fut la plus 
complete (b. 40), mais m£me celle-la fut consid6ree par l’auteur comme 
uniquement une introduction a un examen detaill6 k venir.

Que repondit Marx a Podolyns’ky, et у repondit-il? Nous n’en savons 
rien car aucune lettre a ce propos n’a ete trouvee. Par contre, en decembre

9 Martinez-Allier J., SchlUpmarm K. Ecological Economics: Energy, Environment 
and Society. -  London: Basil Blackwell, 1987.

10 AFAS, Compte rendu de la 8e session (Montpellier 1879). -  Paris: Secretariat 
de l’Association, 1880. -  P. 1007.

11 Reconnue comme une des theories r6centessur la thermodynamique par Debierre: 
“Le dynamisme physique et le dynamisme biologique ou la circulation de la mati&re et 
de la force d'apr&s les travaux r6cents” (Revue intemationale des sciences biologiques." 
T. 4. -  N 3 (15 mars 1881). -  P. 243.
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1882, Engels ecrivit a Marx qu’il considerait comme “la vraie decouverte 
de Podolyns’ky”, le fait que Penergie solaire puisse etre retenue sur la sur
face de la terre et exploitee plus longtemps grace au travail humain; en 
meme temps, il rejeta sa pretention scientifique d’avoir trouve dans la nature 
la justification du socialisme12. Retire de la vie publique apres sa maladie, 
Podolyns’ky fut graduellement oublie, jusqu’a sa decouverte par Mykhailo 
Hrouchevsky, historien de PUkraine, double d’un homme politique de con
victions socialistes. Mais Phistorien connaissait seulement deux (b. 41,65) 
des six articles, qu’il amalgama dans une traduction ukrainienne13. C’est 
d’apres Hrouchevsky, et sans avoir lu Particle le plus fondamental, que 
Pacademicien Volodymyr Vernadsky prit connaissance de Podolyns’ky. 
Neanmoins, dans son oeuvre magistral, La geochimie, le savant rend 
hommage a son predecesseur. Discutant Phistoire des idees qui concement 
Penergetique, Vernadsky evoque des penseurs comme R. Mayer, W. Thom
son (Lord Kelvin) et H. Helmholz, dont les idees n’avaient pas ete com
prises au moment de leur publication. Cependant, ajoute Pacademicien, “un 
savant ukrainien mort jeune, S. Podolinsky, a compris toute la porteie de ces 
idees et a tache de les appliquer a 1’etude des phenomenes economiques”14. 
Soixante-quinze ans plus tard, la discussion reste ouverte sur la valeur 
scientifique des idees de Podolyns’ky par rapport au travail de l’homme et 
Penergie solaire.

Au printemps 1879, Podolyns’ky effectua un voyage d’etude, visitant 
le Midi de la France et l’Est de l’Espagne, notatament la Catalogne. Un 
long reportage sur ses observations parut seulement trois ans plus tard (b. 63). 
L* auteur fut frappe par la variete ethnique de la population dans les deux 
pays et par la volonte de ces peuples divers de sauvegarder leur identity.
11 fut surtout impressionne par la Catalogne. Non seulement ses habitants 
ont reussi en agriculture, mais Barcelone est devenue la capitale commerciale 
de PEspagne. Le proletariat Catalan demontra, par ses nombreuses greves,

12 Lettre de Engels a Marx du 19 dec. 1882 // Marx JC Engels F: Collected Works. -  
New York: International Publishers, 1992. -  Vol. 46. -  P. 410.

13 Hrouchevsky M. Z potchyniv ukrains’koho sotsiialistytchnoho rukhu. Mykh. 
Drahomanov і jenevs’kyi sotsiialistytchnyi hurtok. -  Wien: Institut sociologique 
“krainien, 1922.-P . 186-207.

14 Vernadsky W. La geochimie. -  Paris: Librairie Felix Alcand, 1924. -  P. 334-335. 
ernadsky connaissait Drahomanov depuis la fin des annees 1880 mais semble avoir

pns ses renseignemeiits sur celui qu’il appelait “un savant et politicien russe ukrainien”, 
s * ^ude de Hrouchevsky, Z pochyniv ukrains'koho sotsiialistychnoho rukhu. Com- 
^ r0Uchevsky, Vernadsky connaissait seulement deux articles sur l’6nergie solaire, 

un dans La Revue Socialiste, et l’autre dans Die Neue Zeit. Cf. La geochimie. -  P. 335.
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qu’il est capable de se defendre contre les exploiteurs. L’auteur est 
impressionne par le renouveau national C atalan dans les arts, la litterature, 
les sciences. Les Catalans r£sistent aux influences de nivellement du 
centralisme etatique en leur opposant leur “catalonisme”, quiestun amalgame 
de facteurs politique, littiraire et scientifique. Accuses de separatisme, les 
Catalans repliquent qu’ils veulent seulement s’assurer de la liberte de 
developpement de leur langue et litterature, indispensable pour la conser
vation de leur specificite, leur but ultime. Sans doute, Podolyns’ky avait-il 
constamment а Гesprit la situation des natiotialites dans le cadre de 1’Empire 
russe.

Le recueil de documents:
La correspondence de Serhii Podolyns’ky 6tait tr&s volumineuse, mais 

ne sont connues que quelques lettres envoyees a Podolyns’ky et 148 lettres 
ecrites par lui, que nous avons reunies dans ce recueil. Ces lettres de Podo
lyns’ky couvrent la periode entre 1871 et 1881 et furent adressees a une 
douzaine d’individus, dont 116 a Lavrov, Smirnov, Idel’son et a la redaction 
de la revue Vpered! Comme elles repr6sentent les trois quarts de toutes les 
missives preservees, les liens de leur auteur avec les revolutionnaires russcs 
sont mieux documentes que ses relations avec le mouvement ukrainien. Seu
lement 19 lettres furent adressees k quatre ukrainophiles, 5 і  la famille im
mediate de Podolyns’ky, et les 8 restantes k des personnages divers. Afin de 
permettre au lecteur d’avoir une idde globale de la correspondence recueillie 
dans ce volume nous pr£senterons les lettres dani l’ordre chronologique et 
indiqueronsles themes les plus importants abordes par l’auteur.

Les trois premieres lettres (1. 1-3), ecrites k Kyiv en automne 1871, fu
rent envoyees k Rozalia Idel’son, k Saint-P6tersbourg. Sans signature et 
ecrites dans un esprit de conspiration, elles traitaient de la diffusion de la 
litterature progressiste et des affaires du groupe populiste nomme Tchai- 
kovtsy. Suivent 18 lettres (1.4-21) ecrites par Podolyns’ky a Zurich et Paris, 
entre mai et aout 1872, et envoyees a Lavrov residant alors a Londres. Podo
lyns’ky continuait ses etudes de medecine, commencees a Paris, et une bonne 
partie de la correspondance se refere k des publications savantes et des af
faires academiques. En meme temps il consacre beaucoup de temps a pre
parer le lancement de la revue En avant! (Vpered!) sous la redaction de 
Lavrov: recrutement de collaborateurs, recherche de fonds, negociations au 
sujet d’une revue commune avec Bakounine et les bakounistes. Podolyns’ky 
etablit des contacts avec la colonie emigree russe en Suisse et les radicaux 
suisses. Le 11 aout 1872 Podolyns’ky informe Lavrov de son airivee le len- 
demain a Londres; c’est entre le 12 et le 18 de ce mois que Podolyns’ky a du
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rencontrer Maix, une rencontre a laquelle il se refere huit ans plus tard (1.134). 
Apres Londres, Podolyns’ky se repose a Dieppe, prend des bains de mer et 
trouve le temps de partager avec Lavrov (1.22-24) ses reflexions sur les prog- 
rammes de Bakounine et de Lavrov, sur la menace d’extradition en Russie 
du terroriste Netchaev par les autorites zurichoises et sur des questions liees 
a la publication de Vpered!

Apres une visite rapide a Paris (1.25), Podolyns’ky se rend a La Haye 
pour assister aux seances publiques du cinquieme congres de l’lntemationale 
ouvriere. Ce Congres fit l’objet de dix lettres, dont huit adressees a Lavrov 
residant a Londres (1.26-29,31,33-35) et deux a R. Idel’son, alors a Zurich 
(1.30,32); elles sont parmi les plus interessantes de ce recueil. N’etant pas 
lui-meme delegue au Congres, Podolyns’ky assistait seulement aux seances 
publiques, mais ses amis parmi les delegues l’informaient sur les sessions a 
huis clos. Podolyns’ky est plus favorable aux tendances anarchistes, 
representees par les sections composees pour la plupart de vrais ouvriers et 
ayant des orateurs efficaces comme Guillaume et Brismee. Les centralistes, 
qui avec Marx contrdlent le Comite general, sont plutot des intellectuels, 
preoccupes davantage par le maintien de leur emprise sur l’organisation et 
la promotion de la cause ouvriere. Podolyns’ky trouve la manipulation du 
Congres par Marx indecente et le comportement de son lieutenant americain 
Sorge incongru. II s’etonne qu’un homme aussi intelligent que Marx puisse 
prendre plaisir a la victoire du centralisme, appuye par les sections alle- 
mandes et fran^aises, qui “votent comme des soldats prussiens” (1. 31 -  en 
frangais dans la lettre), contre les tendances federalistes composees de sec
tions authentiquement ouvrieres (espagnole, hollandaise, jurassienne). 
Podolyns’ky exprime son mecontentement contre le congres pour l’exclusion 
de Bakounine et de James Guillaume, contre la lutte du Comite general 
pour le controle de Гorganisation. En fait, conclut Podolyns’ky, le Congres 
a revele la faiblesse de l’lntemationale. Apres le Congres de La Haye, 
Podolyns’ky se rend en Ukraine pour chercher des fonds et des collaborateurs 
pour la revue de Lavrov. De Berlin il envoie une lettre a Lavrov (1. 36) sur 
son interrogatoire par la police beige au sujet du Congrfes.

Apres six semaines en Ukraine, Podolyns’ky est de nouveau a Zurich 
ou il reprend ses etudes de medecine; trois lettres (1.37-39) informent Lavrov 
es demarches de Podolyns’ky, en Ukraine et en Suisse, en faveur de la nou- 

Velle revue. Pendant les vacances de Noel Podolyns’ky visite l’Allemagne 
Autriche, cherchant des collaborateurs et des fonds pour la revue dans 

®s colonies russes et ukrainiennes (1.40-46). De retour a Zurich, Podolyns’ky 
reitere a M. Boutchynsky, un Ukrainien de la Galicie etudiant a Vienne  ̂

lnvitation aux Ukrainiens de Г Autriche, ainsi qu’aux Serbes^d’ecrire pour
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la nouvelle revue edil£e par Lavrov (1. 47). Dans les cinq lettres a Lavrov, 
envoy£es en f6vrier 1873 (1.48-52), Podolyns’ky decrit les preparatifs pour 
l’arrivee de Lavrov k Zurich et la lutte k l’interieur de la colonie estudiantine 
russe entre les partisans de Lavrov et ceux de Bakounine. Les quatre lettres 
suivantes k Boutchynsky (1. 53-56) illustrent la recherche d’une collabora
tion serree entre les Russes et les Ukrainiens de la Russie et de l’Autriche. II 
s’agit d’elaborer le programme de la revue Vpered! qui serait agree par 
Drahomanov, et d’acquerir des livres ukrainiens pour la bibliotheque russe 
de Zurich. Pour la commemoration du po&te ukrainien, Taras Chevtchenko, 
Podolyns’ky redigea une adresse que les etudiants russes de Zurich 
envoyerent a la “Sitch”, Гorganisation des etudiants ukrainiens k Vienne.

Apres la sortie de Vpered! Podolyns’ky se chargea d’assurer son trans
port en Ukraine (1. 57-61). D’Odesa, Podolyns’ky se vante a Smirnov que 
la revue est bien accueillie k Kyiv et Odesa et lui envoie deux courtes notes 
pour le prochain numero de la revue (1. 62). Passant par Vienne (1. 63), et 
Zurich ou il s’entretient bri&vement avec Smirnov et d’autres amis russes, 
Podolyns’ky s’installe a Paris pour continuer ses etudes. Les courtes lettres 
a Smirnov et Idel’son (1. 64-69) montrent que ses relations avec les vpere- 
distes russes se gatent. Cependant, malgre son disaccord croissant avec la 
redaction de Vpered! Podolyns’ky continue le travail qu’il avait entrepris 
pour la revue sur L’histoire du mouvement ouvrier (1. 70). Lors du transfert 
de la redaction a Londres, deux typographes de la revue furent arret6s par la 
police parisienne et Podolyns’ky perdit beaucoup de temps et d’efforts pour 
les faire libfrer (1. 71-82). En avril 1874, Podolyns’ky s’efforce de ter
miner la troisi&ne tranche de son histoire du mouvement ouvrier, mais sans 
succ&s (1. 83-92), a cause de sa mauvaise sante, de son manque d’interet et 
de son engagement dans une campagne contre le blanquiste russe P. Tkatchev. 
Ennuye par sa vie k Г Stranger et fatigu6 par la partie clandestine de ses 
activites, Podolyns’ky rentre en Ukraine a la fin du mois de mai. Ses rela
tions avec les vperedistes se refroidissent, mais en decembre 1874 il envoie 
quand meme deux documents gouvemementaux secrets pour etre publies dans 
la revue (1.93).

Apres une annee d’activite febrile en Ukraine, dans le milieu des intel- 
lectuels ukrainophiles de “Hromada” et comme medecin de campagne, Po
dolyns’ky d6cida de rendre visite a ses amis ukrainiens de la Galicie (1.94).

13 Pour une traduction anglaise de ces lettres voir Serbyn R. In Defense o f an 
Independent Ukrainian Socialist Movement: Three Letters from Serhii Podolynsky to 
Valerian Smirnov // Journal of Ukrainian Studies. -1982. -  N 2. -  P. 9-32. Une traduc
tion fran^aise de ces lettres paraitra dans une anthologie des oeuvres de Podolyns’ky 
actuellement en preparation.
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Pendant ce sejour en Autriche, Podolyns’ky envoya a Smirnov trois longues 
lettres qui sont de premiere importance pour comprendre la pensee de Г auteur 
et apprehender les relations entre les socialistes ukrainiens et russes (1. 95, 
96,98)15. Analysant les differences sociales et culturelles entre l’Ukraine et 
la Russie, Г auteur arrive a la conclusion que pour etre efficace en Ukraine, 
le mouvement socialiste doit etre tres different de ce qu’il est en Russie. 
L’absence de commune paysanne a la russe, exige une approche plus 
circonspecte dans la promotion de la propriete collective a la campagne. La 
propagande revolutionnaire et socialiste doit se referer aux traditions et au 
folklore ukrainiens et non russes, etrangers aux Ukrainiens. La connaissance 
de la langue ukrainienne est indispensable pour les activistes militant dans 
les villages ukrainiens. Podolyns’ky rejeta 1’accusation de nationalisme que 
lui adressait Smirnov et les populistes russes: “Nous, ukrainophiles, sommes 
nationalistes au meme degre que les socialistes seibes, les [socialistes] anglais 
et les autres [socialistes] le sont, et certainement pas plus que vous, les [so
cialistes] grand-russes. N’oubliez pas que nous sommes une autre nation et 
que la difference entre vous et nous est la meme qu’entre vous et les Polonais, 
les Serbes et les autres [slaves]” (1. 95). Podolyns’ky accuse les populistes 
russes de faire deux poids deux mesures en reconnaissant les Polonais et les 
Serbes comme des peuples distincts, tout en refusant la meme reconnais
sance aux Ukrainiens. L’hostilite volontaire des populistes russes, a l’egard 
de la dimension nationale en Ukraine, obligeait ainsi les Ukrainiens a former 
un mouvement separe et independant du mouvement russe. Ce mouvement, 
Podolyns’ky l’appela le “Parti social-democrate ukrainien”. II envisageait 
la formation de ce parti avec les elements radicaux parmi les intellectuels 
ukrainophiles regroupes dans les “hromady” (communes) et les populistes rus
ses d’origine ukrainienne qui reviendraient travailler parmi le peuple ukrainien.

Pendant l’ete 1875, Podolyns’ky travaille dans le mouvement ukrainien, 
comme attestent les lettres a Smirnov (1.99,103), Boutchynsky (1.100,102), 
et Lavrov (1.101); a ce dernier Podolyns’ky envoie ses nouvelles brochures 
revolutionnaires en ukrainien et lui explique leur contenu et la raison pour 
leur publication. Pendant l’hiver 1875/6 Podolyns’ky prepare ses examens 
de medecine a l’Universite de Breslau et en mars 1876 envoie deux lettres 
(1.104-105) a Smirnov dans lesquelles il parle, en plus de ses etudes, de son 
travail aupres des paysans, de exploitation de la paysannerie par le regime 
tsariste et les classes exploiteuses, et du potentiel des paysans en tant que 
force revolutionnaire. De la meme fa$on que dans sa brochure La machine a 
VaPeur, l’auteur favorise les rebellions locales de paysans en tant que dec- 
tencheur d’une revolution generate. Enmai 1876, Podolyns’ky offre d’ecrire 
P°ur Vpered! une etude sur la question juive (1. 106-107). Dans les quatre
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lettres k Smirnov et Lavrov, envoyees pendant le repos apr&s ses examens 
de medecine (1.108-111), Podolyns’ky justifie son manque de participation 
k la publication de Vperiod! et fait part de son intention de devenir mSdecin 
de campagne en Ukraine. Ayant appris que Smirnov est en mauvaise sante, il 
conseille a Lavrov de faciliter a son jeune collaborateur une cure de quelques 
mois en Suisse. La sante de Smimov, ainsi que la possibility de trouver pour 
lui un emploi rSmunerateur, constituent les principaux soucis exprim6s dans les 
quatre lettres envoyees de Kyiv a Idel’son et Smimov entre aout et decembre 
1876 (1.112-115). Encore une fois Podolyns’ky envoie de Г argent a ses amis.

Pour 1877 nous avons seulement une partie d’une lettre envoyee de Kyiv 
k Drahomanov, qui, suite a son expulsion de l’Universite de Kyiv pour I’u- 
krainophilisme, residait alors a Geneve. La lettre traite des affaires organi- 
sationnelles de la “Hromada” de Kyiv, notamment du budget alloue a Draho
manov pour la publication, k l’etranger, d’ouvrages ukrainiens (1.116). Au- 
cune lettre de Podolyns’ky n'est connue pour l’annee 1878; marie depuis 
1877, il habitait alors Paris. En juillet 1879 Podolyns’ky envoie une lettre a 
Lavrov pour lui demander de lui envoyer une publication dont il a besoin 
(1. 117). Les cinq lettres envoyees en 1879/80 au redacteur du Messager 
d ’Odesa, concement les articles que Podolyns’ky envoyait au journal mais 
qui n’ont probablement pas ete publies (1. 119-121,126). Un article sur le ni- 
hilisme russe publie par Podolyns’ky dans une revue fran$aise fut denonce par 
Lavrov et provoqua un court echange de соштіег au debut de 1880 entre Po
dolyns’ky et le ‘Vieux socialiste russe” son ancien “maitre a pensee” (1.123,124), 
sans que cette altercation mene a la rupture de relations restees plutot amicales.

Les cinq lettres ecrites dans la premiere moitie de 1880 a F. Vovk, ukrai- 
nophile et membre de la “Hromada” de Kyiv, concement des projets realises 
et a terminer de Podolyns’ky, ainsi que la publication d’un periodique en 
Roumanieou residait Vovk (1.122,125,129,135,137). Ces lettres montrent 
l’effet sur Podolyns’ky des escapades de son epouse Natalie avec le revolu- 
tionnaire russe Alexandre Astafiev. Les peregrinations de la jeune femme 
alimentaient aussi, pendant cette meme annee, les lettres de Podolyns’ky a 
samere(l. 127,142,143), etsatante(l. 130,131). Malgre ce drame accab- 
lant, Podolyns’ky reussit a travailler intellectuellement, pardciper au congres, 
et a ecrire (1.132,138,139). II redige son etude sur la repartition de l’energie 
solaire par le travail de l’homme et l’envoie, au debut de 1880, a Lavrov 
(1.133) et ataaix (1. 134, 136). Parmi les demieres lettres ecrites en 1880/ 
81 celles a Lavrov (1.140,144), k Smimov (1.141), a Pavlyk (1. 146,147) 
et k Pypin (1. 148) se limitent k des questions de redaction de Podolyns’ky.
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Les documents personnels de Serhii Podolyns’ky
1) 3 juin 1814: Decision de l’Assemblee des nobles de la province de 

Kyiv reconnaissant l’origine noble de la famille Podolyns’ky. (Biasott: ser
pent.)

2) 27 oct. 1851: Certificat de naissance et de bapteme de Serhii Podo
lyns’ky. (Ne le 19 (31) juillet 1850.)

3) 22 juin 1866: Bulletin de notes de Serhii Podolyns’ky pour la Vile 
annee du gymnase N. 1 de Kyiv.

4) 8 aout 1867: Demande description de Serhii Podolyns’ky a la 
Faculte des sciences de PUniversite de Kyiv.

5) mai 1871: Bulletin de notes de Serhii Podolyns’ky aux examens 
terminaux de la Faculty des sciences de PUniversite de Kyiv. (Excellent eti 
tout.)

6) 24 nov. 1871: Diplome de kandidat (licencie) en sciences accorde k 
Serhii Podolyns’ky par PUniversite de Kyiv.

7) 27 mai 1876: Diplome d’etudes medicales accorde k Serhii Podo
lyns’ky par PUniversite de Breslau. (Mention cum laude.)

8) 23 mars 1876: Actes de vente d’une residence et d’achat d’une autre 
par Marie Podolyns’ky dans la rue de la Banque, quartier Lypky, a Kyiv. 
(Quartier chic.)

9) 31 dec. 1876: Diplome de medecin accorde k Serhii Podolyns’ky 
par PUniversite de Kyiv.

10) 28 juin 1877: Certificat de mariage de Serhii Podolyns’ky avec 
Natalie Andreeva.

11) 2 mars 1883: Certificat de maladie de Serhii Podolyns’ky delivre 
par la Maison de sante de Vanves, France.

12) 9 oct. 1885: Le testament d’Andre Podolyns’ky, pere de Serhii. (En 
faveur de son epouse et son petit-fils.)

13) 25 nov. 1885: Jugement rendu par le Tribunal de la Seine confiant 
Serhii Podolyns’ky aux soins de sa mere Marie. (Rejet de la demande de 
Natalie, l’epouse de Serhii Podolyns’ky.)

14) 30 juin 1891: Certificat de deces de Serhii Podolyns’ky a Kyiv. 
(Decede: le 30 juin (12 juillet) 1891.)

Les “Memoires ” de Serhii Podolyns ’ky
Les archives de Valerian Smirnov conservees a l’lntemationaal Instituut 

Voor Sociale Geschiedenis a Amsterdam contiennent un document dont la 
Paternite est attribute a Serhii Podolyns’ky. La belle calligraphic du ma- 
Hj^crit n’est pas de la main du socialiste ukrainien, dont on connatt l’ecriture

ot Mediocre, mais l’information contenue dans le texte et Pesprit dans
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lequel elle est transmise trahissent un ukrainophile intimement lie aux affaires 
de Vpetiod! II est done probable que ce soit une copie du texte original, 
prepare paі  Podolyns’ky k la demande de N. Morozov, qui s’appretait a 
ecrire l’histoire du mouvement populiste russe des annees 1870 et recherchait 
des souvenirs des participants. Une partie de ce texte fut d6ja publiee par 
Boris Sapir dans “Vperiod! ” 1873-1877: From the Archives o f Valerian Ni
kolaevich Smirnov. (Dordrecht-Holland, D. Reidel, 1970). Nous en publions 
ici, pour la premiere fois, le texte integral.

L’auteur decrit la participation des jeunes Ukrainiens aux mouvements 
revolutionnaires russes -  il la considdre beaucoup plus grande que la pro
portion de la population ukrainienne dans l’Empire russe. D’autres activistes 
ukrainiens reprenaient les traditions des khlopomanes (“amis des paysans”) 
des annees soixante, partageaient la vie paysanne dans les campagnes et orga- 
nisaient les ecoles du dimanche dans les villes; ils aboutissaient a la creation 
du parti socialiste ukrainien. C’est ainsi que Г auteur appelle les jeunes in- 
tellectuels ukrainophiles regroupes dans les “Hromady” (communes). L’a- 
ctivite de ce parti s’exerga surtout dans le domaine de la publication: entre 
15 et 20 000 exemplaires d’ouvrages exclusivement socialistes sont sortis 
grace aux efforts de ces jeunes gens. Cela avait fait peur aux 616ments reacti- 
onnaires de la societe; le delateur M. Iuzefovytch denongait aux autorites 
les jeunes gens qui, selon lui, “colportaient dans une poche les oeuvres de 
Marx et dans l’autre celles du poete Taras Chevtchenko”.

Roman Serbyn
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Життя й діяльність Сергія Подолинського: 
біографічний нарис

Повна біографія С- Подолинського, як і видання всіх його тво
рів та ґрунтовна аналіза його наукової і політичної діяльности, — 
справа майбутнього. Завдання цього короткого біографічного на
рису — дати хронологічне тло для кращого розуміння зібраних тут 
його листів та інших особистих документів.’

Родовід
Подолинські походять із дрібної шляхти Берестейського воє

водства, де цей рід мав маєтки в Паульській парафії (док, 1)'. Десь 
на початку XVII ст. пращур Сергія, Осип Подолинський, пересе
лився до Київського воєводства. Про Осипового сина Степана ні
чого не знаємо; зате відомо, що син Степана, Наум, був священиком 
у селі Зазим’я Остерського повіту на Чернігівщині. Тут 1777 р. в 
отця Наума народився син Іван, дід Сергія2. Здобувши добру ос
віту в Київській академії, яку закінчив 1795 p., Іван працював спер
шу в канцелярії Київської духовної консисторії, згодом експеди
тором і радником у Київському губернському управлінні, секрета
рем у поштовому відомстві та секретарем і державним службовцем 
з особливих доручень при Київському військовому губернаторі. 
1834 р. він став головою Київської кримінальної палати і врешті

' Посилання на документи та бібліографію праць Подолинського зазна
чено літерами та числами, взятими в дужки: листи = (л.), офіційні докумен-
111 “ (док.), спогади -  (с.), бібліографію = (б.).

У Документах зазначено, що маєтки були «на подолах». Можливо, що 
Від ц“х «подолів» походить і прізвище Подолинських.
. Р°ссийская государственная библиотека (далі РГБ), отдел рукописей,
ф- «2, картон 2, д. 53, л. 9.
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дослужився до чину дійсного статського радника3. 1804 чи 1805 р. 
Іван одружився з дворянкою Агафією/а 1814 р. довів дворянське 
походження Подолинських перед депутатським зібранням київсь
кого дворянства4. 1834 р. Агафія одержала в дарунок від рідної 
сестри село Ярославку (Звенигородський повіт Київської губ.) з 
266 кріпаками і 1 200 дес. землі5, а Іван за свою службу дістав 1839 р. 
1 500 десятин землі в Самарській губернії. З незаможного шлях
тича (на початку мав лише трьох кріпаків і двох кріпачок) Іван став 
достатнім землевласником. У Києві Подолинські мали в різні часи 
власні будинки в престижному районі Липок: 1832 р. військовий 
губернатор купив їхній будинок на Іванівській (згодом Інсти
тутській) вулиці для своєї канцелярії6. Помер Іван Іїодолинський 
1852 p., в ОдеСЇ7.

Андрій, єдиний син Івана й Агафії Подолинських, народився 
1806 р. Спершу він навчався в Київському приватному пансіоні 
Графа, а в 1821-1824 pp. у шляхетному пансіоні Петербурзького уні
верситету®. Здібний і працьовитий юнак вивчив досконало фран
цузьку, латинську й німецьку мови та закінчив освіту з вищою 
нагородою9, що й дало йому право на чин 10-ї кляси. Усі свої сили 
Подолинський віддав службовій кар’єрі: 1824 р. служив поміч
ником секретаря Поштового департаменту в Петербурзі; 1831 р. 
переїхав до Одеси на посаду помічника окружного поштового ін
спектора Новоросійського краю, а 1842 р. став там інспектором10. 
Після смерті матері 1847 р. батько передав Андрієві маєток у с. Яро- 
славці11. В Одесі Андрій заприязнився з князем Сергієм Кудаше-

3ДАКО,ф. 782, on. l tcnp. 9505, арк. 6-8; ф. 502, оп. 1,спр. 62; Российский 
государственньїй исторический архив у Санкт-Петербурге (далі РГИА), 
ф. 1653, on. 1, д. 4.

4 ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 9505, арк. 13. Іван був записаний до першої 
частини дворянської родословної книги, до якої заносили так званих 
«наділених дворян»; їм було надано особистий дворянський чин (ДАКО, 
ф. 782, оп. 2, спр. 383, арк. 134).

5 Центральний державний історичний архів України, Київ (далі 
ЦДІАУК), ф. 486, оп.5, спр. 234, арк. бОзв.-бІ; РГИА, ф. 1653, on. 1, д. 4.

6 Державний архів міста Києва (далі ДАМК), ф. 165, оп. ЗО, спр. 5, арк. 2-3.
7 Там і був похований (РГИА, ф. 1653, on. 1, д. 2).
8 РГИА, ф. 1653, оп .1 ,д .8 .
9 Там само.
10 ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 9506, арк. 16-17.
11 ЦДІАУК, ф. 486, on. 1, спр. 10475, арк. 1 ,7 ,9 -1 0 ,1 7 -1 8 .
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вим, якого знав ще з Києва12. Дворянин старого обрусілого татарсь
кого роду, кн. Кудашев у 20-30-х роках служив у різних київських 
установах і певний час обіймав посаду віце-губернатора13. Родина 
Кудашевих складалася з чотирьох братів і п’ятьох сестер. Николай, 
один з братів Сергія Кудашова, одружився з донькою фельдмар
шала М. Кутузова, а сестра Александра вийшла заміж за князя Ман- 
велова. Кудашеви мали будинки в Липках, хутір на Сирці (тепер 
один з районів Києва) та маєтки в Київській і Херсонській губер
ніях. Сергій Кудашев був одружений з Матільдою, зі старої ро
дини французьких графів Швазель-Ґуфф’є, частина якої перейшла 
на російську службу після французької революції14.

У Сергія та Матільди Кудашевих було десятеро дітей, а між 
ними Марія, яка своєю непересічною вродою полонила романтич
ного -  бодай не молодого вже -  поета Андрія Подолинського. 
Вінчання 43-річного романтика з 22-річною красунею відбулося 
24 квітня 1849 р. в церкві Покрови Богородиці, у маєтку кн. Куда- 
шева в Малих Висках Херсонської губернії15. Марія збагатила має
ток Подолинських земельним посагом, відписаним у тому ж таки 
селі; до поміщицьких володінь Подолинських тепер входили село 
Ярославка, хутір у Чигиринському повіті, урочище Щербаківка на 
Звенигородщині та ґрунти на Самарщині. Дослужившись чину дійс
ного статського радника та звання камергера царського двору, Анд
рій здобув собі державну пенсію і 1850 р. з власного бажання пішов 
у відставку16. Молоде подружжя замешкало в Ярославці.

Андрій пристрасно любив поезію. Вірші почав писати ще 12-літ- 
ним юнаком, а з 1827 р. друкував їх у різних часописах (Современник, 
Русский инвалид, Библиотека для всех, Отечественньїе записки). З 
часом Подолинський став відомим поетом так званої Пушкінської 
плеяди, знав особисто А. Пушкіна й А. Міцкевича17. За життя у світ

12 Кудашеви були записані до шостої частини дворянської родословної 
книги, до якої заносили дворянські роди, що володіли маєтками перед 1685 р.

13 РГИА, ф. 1653. on. 1, д. 20, л. 1-6; ЦДІАУК, ф. 486, on. 1, спр. 10, 
аРк. 11 зв.-ІЗ.

14 Чесноков В. С. Забьгшй научньгй новатор / /  Бюллетень комиссии по раз- 
РаботкенаучногонаследияакадемикаВ.ИВернадского. -1 9 9 4 .-№  12.-С . 12.

15 ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 9505, арк. 16,19; Киевский С. (С. Київський -  
ПсевД°нім С. Бердяєва), Последний из пушкинской плеяди / /  Русский
Четник. -  1886. -  No. 1. -  С. 298.

і7 Ф* ^82, on. 1, спр. 9506, арк. 16-17.
Витберг Ф. Подолинскій Андрей Иванович / /  Русский биографи- 

еский словарь. -  СП6., 1905. -  Т. 14. -  С. 202,203.
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вийшли три збірки його творів18. До українського відродження 
кінця 1850-к -  початку 1860-х поет ставився з погордою і навіть 
написав вірш, у якому висміював «хохломанів», себто студентську 
молодь, в якої пробуджувалася соціяльна і національна свідомість19. 
Помер А. Подолинський 4 січня 1886 р. і був похований на Асколь- 
довій могилі20.

Дитинство та юнацькі роки Сергія Подолинського
Перший син Подолинських народився в селі Ярославці 

19 (31) липня 1850 р. (док. 2)21. Дитину хрестили 6 (18) серпня в 
Преображенській церкві і назвали Сергієм, на честь діда з боку 
матері. Хрещеними батьками були Іван Подолинський та Матільда 
Кудашева, дід і баба немовляти. Другий син, Іван, з'явився на 
світ 1852 р.22, але незабаром іїомер23, і Сергій лишився одинаком.

Дитячі та ранні юнацькі роки Сергія минали переважно в селі 
Ярославці. Хлопчика вчили вдома гувернери24. На виховання 
впливало й родинне дворянське оточення. Елегантність, ба навіть 
демонстративна аристократичність у поведінці вже дорослого По
долинського, пізніше привертала до себе увагу товаришів, а в дея

lg Перша книжка вийшла 1837, а друга 1860 р. Третя збірка була опублі
кована в Русской Стерине. Т. XLV (1885 p.). Окрім того, 1901 р. в Москві 
видано посмертний біографічний нарис поета з додатком його віршів.

19 Уривок з вірша «Деятелям»:
Недавно клуб свой завели 
Здесь хохломанн-демагогй 
И мужика произвели 
Едва; едва не в полубоги;
Добра ж не жди от них, мужик,
Тут на уме не польза края,
Один обман весь зтот крик 
И скрьгта цель совсем другая.

(Русская старина. -  1885. -  Янв. -  С. 114). Рукопис міститься у відділі руко
писів РГБ: ф. 232, А. И. Подолинский, картон 1, ед. хр. 19.

20 ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 9505, арк. 17.
21 Російська імперія жила за юліанським календарем до 1918 p.; у 19-му 

сторіччі він відставав на 12 днів від григоріанського, яким користувалася 
решта Європи, включно з Галичиною.

22 РГИА, ф. 1653, on. 1, д. 31, л. 1.
23 Подолинский А. Сочинения. -  СПб., 1860. -  Т. 2. -  С. 123; Витберг Ф. 

Подолинский Андрей Иванович. -  С. 205.
24 РГБ, отдел рукописей, ф. 232, картон 3, д. 43.
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ких викликала й критику. Бакунінець М. П. Сажин розповідав
С. Буді, дослідникові біографії Подолинськош, що на початку 1870-х 
років, Подолинський «убирався по-європейськи, завжди чисто, 
мав манери добре вихованої людини. Костюм і вся постать його, 
зовнішньо, вирізняли його серед інших членів “русского Цюри
ха”»25. Л. Дейч, якому Подолинський не сподобався, нарікав, що 
той «завжди одягався елегантно», і підозрював, що він «носив фрак 
і циліндер» та підписувався в готелях з додатком «von» або «de». 
«У ті часи, одних цих обставин уже було досить, щоб ми зарахували 
Подолинськош до буржуїв, аристократів і т. д.»26. Удома Подо- 
линські, можливо, розмовляли французькою мовою, рідною для 
його матері та близькою його батькові27. Не знаємо, чи дозволяли 
батьки бавитися хворобливій дитині з сільськими дітьми. Але вряд 
чи можливо було цілком відгородити хлопця від українських селян, 
які обслуговували дворянську родину, від їхньої мови й побуту. 
Перебуваючи на селі, він мусів також бачити останні роки кріпацт
ва, яке було скасоване лише тоді, коли юнакові треба було братися 
за гімназійне навчання.

Середню освіту Сергій здобув удома, за допомогою приватних 
лекцій, і лише випускні іспити склав у першій Київській гімназії 
(док. 3). Подолинські тоді жили постійно в Ярославці, а до Києва 
приїзджали щорічно на кілька місяців, «задля навчання сина». 
Сергій Бердяєв, двоюрідний брат Сергія Подолинського, добре 
знав родину Подолинських; пізніше згадував, що батько Сергія 
«піддавався модним тоді теоріям про повну свободу учнів у сфері 
інтелектуального й морального розвитку»28. Та хіба міг інакше вчи
нити поет, який пишався девізом: «Де на висоті стоїть наука, сягне 
й людина тих висот»?29 Маючи вже з юних років доступ до багатої 
батьківської бібліотеки, Сергій поринав у світ західної наукової та

25 Буда С. До біографії С. А. Подолинського / /  За сто літ. -  1930. -  Кн. V. -  
С. 195.

26 Дейч JL Украинская и общерусская змиграция / /  Вестник Європи. -  
1914 -  Mb 8. -  С. 216. Аристократичні манери Подолинського дратували також 
М. Павлика. Див.: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом 
(1876-1895). Т. III (1879-1881). -  Чернівці: Руська Рада, 1910, -  С. 344,504.

27 Можливо, це пояснює вищу оцінку з французької мови ніж з російської 
на гімназійних іспитах. Див.: док. 3.

28 Киевский С. Последний из пушкинской плеядьі. -  С. 301.
29 Подолинский (Андрей Иванович) / /  Знциклопедический словарь 

Брокгауз. -  СП6., 1898. -  Т. XXIV. -  С. 95; РГИА, ф. 1653, on. 1, д. 119.
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художньої літератури, читаючи її в оригіналі. Родинні стосунки 
зв’язували Подолинських з Кудашевими, Корбе, Манвеловими, 
БердАєвйми, Гербелями, Киселівськими, Гудим-Левковичами та ін. 
Подолинські були знайомі з генерал-губернатором Дм. Бібіковим, 
військовим губернатором І. Фундуклеєм і графом С. Тишкевичем, 
а впливовий тоді М. Юзефович вважав себе близьким другом 
поета30.

Сергій розпочав гімназійне навчання, коли українське націо
нальне відродження зіткнулося з російською владою й для України 
почалися бурхливі роки соціяльних зрушень. Недільні школи, які 
можна вважати першим «ходінням у народ» українофілів, зачинено 
1862 р. Активні діячі української молодої інтелігенції були заареш
товані й вислані за межі України. Валуєвський циркуляр 1863 р. за
боронив українську мову в школі та друці. Нам не відомо, чи Сергій 
тоді надавав цим подіям багато уваги, але можна припускати, що 
про них він знав, як^і мав знати про пореформені заворушення 
українських селян, про які він пізніше згадував (л. 135). Ці події та 
польське повстання 1863-1864 pp. не могли не вплинути на юнака, 
начитаного в прогресивній літературі.

Сергій склав гімназійні іспити в травні 1866 p., а в червні 
шістнадцятилітній юнак отримав свідоцтво про закінчення гімна
зійного курсу та дістав право вступити до університету. Але там 
приймали лише з 17 років і тільки у визначений час, тому перше 
прохання, подане ще в березні, на дострокове складання вступних 
іспитів було відхилене Радою університету. Не допомогло навіть 
лікарське посвідчення від проф. Ф. Мерінґа про потребу виїзду 
Сергія на літнє лікування до Криму31. У серпні 1867 р. Подо- 
линський удруге подав документи (док. 4) і, склавши успішно 
іспити, став студентом Київського університету.

У Київському університеті (1867-1871)
Сергій Подолинський навчався чотири роки на природничому 

відділенні фізико-математичного факультету Київського універ
ситету. У травні 1871 р. він блискуче склав випускні іспити (док. 5) 
і наступного місяця Рада університету дозволила йому підготувати 
кандидатську працю. У жовтні того ж таки року студент подав на 
розгляд факультету дисертацію під заголовком «Синтез цукрів».

30 Воспоминания А. И. Подолинского / /  Русский Архив. -1872 . -  С. 856.
31ДАМК, ф. 16, оп. 306, сир. 77, арк. 1.
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Праця була визнана задовільнрю і 24 листопада Подолинський 
одержав диплом кандидата природничих наук (док. 6). Отож бать
ки могли сподіватися на «якесь шляхетне поле діяльносте для своєї 
дитини», але, як писав С. Бердяєв, «біда нечувано підкралась до 
поважної родини»32.

Наполегливе засвоєння знань, зумовлене непересічними інте
лектуальними здібностями, не перешкоджало студентові мати заці
кавлення поза навчанням в університеті. За словами начальника 
Київського губернського жандармського управління, Сергій зій
шовся «з тією партією університетської молоді, яка відзначалася 
своєю неблагонадійністю в політичному і моральному відношен
ні»33. Хто ж була ця «неблагонадійна» молодь? У своїх спогадах 
старший колега Сергія, Микола Кулябко-Корецький писав, що в 
60-х роках «серед київських студентів передові гуртки створювали 
поляки, які мріяли про вільне польське “королівство від моря до 
моря”, і українофіли-хлопомани, що прагнули до визволення 
української літератури від утисків»34. Інший університетський 
товариш, Володимир Дебошрій-Мокрієвич, згадував, що 1869 р. 
до Києва перейшло багато студентів, яких виключили з Петербурзь
кого університету, і тоді в місті виникли нові соціялістичні гуртки, 
студентські громади, бібліотека, каса й кухня35. Студентська мо
лодь захоплювалася полонофільськими, українофільськими й 
соціялістйчними ідеями під впливом «деяких менторів» і диску
сійних туртків36. Польським рухом Подолинський тоді не цікавив
ся, але українофіли й соціялісти мали на нього вплив.

У другій половині 60-х років, ставши урядовцями, вчителями 
гімназій та університетськими викладачами, українофіли далі 
втримували свою «громаду», а в університеті викладали такі виз
начні «громадівці», як Володимир Антонович і Михайло Драгома- 
нов. Сергій знав цих науковців і не міг уникнути їхніх впливів та

32 Киевский С. Последний из пушкинской плеяди. -  С. 301.
33 Звіт генерала Павлова, начальника Київського губернського 

Жандармського управління в III відділення в Петербурзі. Див.: Буда С. До 
біографії С. А. ІІодолинського. -  С. .194.

34 Кулябко-Корецкий Н. Г. Из давних лет. Воспоминания лавриста. -  
м  > 1931. - С .  18.

35 Дебогорий-Мокрие&ич Вл. Воспоминания. -  Paris, ImprimerieJ. Allema-
n e ,l9 8 4 .-C .4 .

36 Киевский С. Там само.
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українофільської стихії. Але спершу його молодечий запал полони
ла інша течія -  соціялізм. Соціялістичними теоріями в західньому 
варіянті захоплювалися тоді в російських університетах як викла
дачі, так і студенти. У Києві теорії Карла Маркса вивчав здібний 
молодий економіст Микола Зібер, громадівець і, як тоді писав про 
нього його колега Олександр Русов, «хлопець добрий», навіть якщо 
«не дбає про южно-руську народність»37. Зібер друкував свої дослід
ження в університетському журналі38 та популяризував їх серед сту
дентської молоді. На одній з таких зустрічей студентів з Зібером 
1870 р. Драгоманов помітив між присутніми Сергія Подолинського39.

Зацікавлення Подолинського революційними ідеями не було 
лише теоретичним. У січні 1871 p., разом із трьома студентами з 
Києва (І. Чернишовим, П. Армашевським і Андріяшевим)40, Сергій 
їздив до Петербургу на таємний з’їзд студентської молоді. З Москви 
прибули Антонова та А. Пісарєв, з Харкова -  Я. Ковальський, з 
Одеси -  С. Южаков, а з Казані -  Д. Клеменс. Петербуржці, яких 
було найбільше (М. Натансон, В. Алєксандров, Н. Чайковський, 
А. Сердюков, В. Емме, Ф. Лєрмонтов і М. Лопатін), віддавали 
переваїу освіті молоді в соціялістичному дусі, а кияни підтриму
вали політичну агітацію. З ’їзд схвалив позицію петербурзьких 
«книжників». Законспіровані листи Подолинського до Розалії Ідель- 
сон цього періоду натякають на поширення забороненої в Росії 
літератури та встановлення зв’язків із закордоном (лл. 1-3).

Під час київських студій Подолинський познайомився з багать
ма майбутніми учасниками революційних рухів: петербуржцями 
Р. Ідельсон, В. Варзаром, Л. Ґінзбурґом і А. Лобовим, киянами 
Й. Каблицем і П. Аксельродом, одеситами Ф. Волховським і 
А. Желябовим. Знав він також старих членів київської українофіль
ське» «Громади»: В. Антоновича, М. Драгоманова, М. Зібера, О. Ру-

37 Студинський К. Галичина й Україна в листуванні 1862-1884 pp. -  X.; 
К., 1931. -  С. 188. Батько Миколи Зібера був швейцарського походження, а 
мати -  українка.

38 Зибер Н. К ученню о ренте / /  Университетские йзвестия. -  К., 1870. -  
№ 5-6; Теория ценности и капитала Давида Рикардо с некоторьши из 
позднейших дополнений и разгьяснений / /  Там же. -  1871. -  № 1-2 ,4 -11 .

39 Драгоманов М. Австро-руські спомини: 1867-1877. -  Львів, 1889. -  
С. 184 (прим.).

40 Революционное народничество 70-х годов XIX века: / /  Сборник доку
ментів и материалов. -  В 3-х т. - / /  Под ред. Б. С. Итенберг. М., 1964-1965. -  
Т. 1 .-С . 215-216, 237.
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сова та інших. В університеті його світогляд формувався під 
впливом російської та західної науки та культури. Великий вплив 
на Подолинського могли мати прщирювані тоді серед молоді 
Історичні листи П. Лаврова та Капітал К. Маркса.

Наприкінці 1871 p. М. Зібер готувався до дворічної наукової 
поїздки для вивчення статистичних та економічних установ Захід
ної Европи. Подолинський вирішив виїхати одночасно зі своїм 
старшим колегою і вчителем, офіційно — для лікування. ЗО листо
пада (12 грудня) 1871 р. Сергій отримав у Києві виїзний паспорт 
на рік41, а 21 грудня (2 січня) молоді друзі переїхали російсько- 
австрійський кордон42. Із собою Зібер віз рекомендаційні листи 
від Антоновича й Русова до Мелітона Бучинського та Кирила Суш- 
кевича43.

Перший виїзд за кордон (1872)
У Львові кияни познайомилися з М. Бучинським, К. Сушке- 

вичем та Володимиром Навроцьким і, діставши рекомендаційні 
листи до віденського академічного товариства «Січ», вирушили 
далі. До Відня приїхали якраз на святвечір, який і провели разом із 
січовиками в Hotel Richard44. Під час вечері довелося слухати свя
точні промови. Але коли голова товариства заявив про відданість 
галицькрї молоді своїй вірі, Михайло Подолинський (галичанин, 
не споріднений із Сергієм) пошепки запевнив гостей: «Та він, 
собака, бреше І Він такий же атеїст, як і Ви, як і я»45. Так почалося 
знайомство Подолинського з галицькими українцями. З деякими 
січовиками, а саме з Бучинським і Терлецьким, він відразу знайшов 
спільну мову. З Терлецьким та приязнь згодом переросла у жваву 
співпрацю. Поступово приходило усвідомлення, що галичани і

41 РГИА, ф. 1653, on. 1, д. 28, л. 1-4.
42 Отчет магистра политической зкономии Николая Зибера о пребм- 

вании за границею с января по октябрь 1872 года / /  Университетские 
известия. -  1873. -  № 8. -  С. 1.

Переписна Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським. 1871— 
~ Львів: Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, 1910. С. 84. Текст листів 

^  рейнського див.: К. Студинський. Галичина й Україна в листуванні 1862- 
1884 pp. _ х.; к., 1931. -  С. 188,203.
10_  Перегшска Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським. 1871- 
18-77. -  с .  84.

Матеріяли для культурної й громадсько! історії Західньої України. Т. І: 
Истування І. Франка і М. Драгоманова. -  К.: ВУАН, 1928. -  С. 174.
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наддніпрянці належать до однієї української нації, а соборність 
українського народу стала згодом підвалиною всіх праць 
Подолинськош. Після короткого перебування у Відні гості з Украї
ни помандрували до Гайдельберґа, де Зібер залишився слухати 
лекції відомого професора-статистика Карла Кнісса46, а Подо- 
линський поїхав до Парижа вивчати медицину.

Про ці студії Подолинського знаємо лише те, що взимку 1872 р. 
він відвідував виклади славетного професора медицини Клода Бер- 
нара47. На батьківщині предків своєї матері Сергій не шукав ні 
вигідних умов для навчання, ні сприятливого клімату, а вибрав 
місто, яке недавно пережило революційну хвилю Паризької комуни 
та де перебував російський соціяліст-теоретик П. Лавров, автор 
Історичних листів. У Парижі Подолинський познайомився з Лав
ровим в Антропологічному товаристві і на якийсь час став його 
«найдіяльнішим і найенерґійнішим помічником» у заснуванні й 
виданні нового соціялістичного журналу48. Почин журналові дали 
два молоді українці, які приїхали до Парижа в березні 1872 р. й від 
імені радикальних студентів Росії запропонували Лаврову органі
зувати за кордоном видання соціялістичної літератури49. Зі «Спо
гадів* Подолинського довідуємося, що цими українцями були 
Олександер Кріль і Павло Байдаковський. Кріль одружений із 
сестрою російського бланкіста Петра Трсачова, а Байдаковський був 
заможним землевласником з Чернигівщини. Ці «делегати з Росії», 
як їх називав Лавров, обіцяли роздобути потрібні фонди для 
журналу, але своєї обіцянки не виконали, і справу довелося ряту
вати Подолрнському. Лише завдяки його наполегливій праці й 
фінансовій допомозі, Лавров погодився редагувати новий журнал 
Вперед!

Ні Париж, ні Лондон, куди влітку того року переїхав майбутній 
редактор, не мали тоді сприятливих умов для видання радикаль
ного російського журналу. Натомість, у Цюріху постійно церебу-

^Отчет магистра полити чес кой зкономии Николая Зибера... (див. прим. 
42). -  С. 1. Про працю К. Kniss “Die Politische Oekonomie vom Standpunkte der 
geschichtlichen Methode”, див.: Санщький В. До історії економічної думки на Ук- 
раїні(Микола Зібер)//Записка Укр. госп акад. в Чехословац. Респ. - 1929. -  С. 150.

47 Архіви Факультету медицини не віднайдені після Другої світової війни. 
Про свої студії з проф. Бернаром С. Подолинський згадує у статті, яку віл 
присвятив своєму вчителеві після його смерті (6.31, с. 265).

*  Лавров П. Народниюі-пропагандистьі. -1873-1877 гг. -  СПб., 1907. -С. 51-
49 Там само.

52



вала велика колонія російських студентів і швайцарське місто ста
вало осередком радикального руху, де можна було дібрати потріб
них співробітників. Згодом тут виникнуть два ворожі табори -  
лавровці й бакунінці, -  але цього поділу ще не було в травні 1872 p., 
коли з Парижа приїхав Подолинеький, перевірити умови влашту
вання видавництва +а розглянути можливості для продовження 
своїх медичних студій (л. 4). Саме тоді бакунінці вирішили видавати 
там свійжурнал, і в червні їх провідник М. П. Сажин (псевдонім Росс) 
звернувся до Лаврова з пропозицією спільного видавництва50.

Переїзд Подолинського до Цюріху був йому на користь: здо
ров’я покращало, він став веселий і сповнений життя (лл. 7, 10). 
До кінця місяця він устиг записатися на літний семестер медичного 
факультету51 та почав працювати в гістологічній лабораторії 
професора Г. Фрея (л. 8). Подолинеький також відвідував лекції 
професора філософії Ф. Л анґе та брав участь у екскурсіях К. В. Бе- 
мерта на промислові підприємства (л. 12)52. У фізіологічній ла
бораторії Л. Германа (л. 10) він досліджував дію гемоглобіну у 
вуглеці й окисі азоту крові, і опис цього процесу став його першою 
друкованою працею в науковому журналі (б. 1). Крім наукових 
занять, Сергій знаходив час на відвідини засідань цюріхської секції 
Інтернаціоналу, зустрічався з давньою знайомою Розалією Ідель- 
сон, що прибула на медичні студії. Він також щодня спілкувався з 
Зібером (л. 7), який переїхав до Цюріху по закінченні зимового 
семестру в Гайдельберзі і також слухав лекції в професора Ланґе. 
На дозвіллі Сергій ходив у гори або плавав човном на озері (л. 12) 
у товаристві студенток і дискутував з ними на філософічні теми53. 
Вечорами відвідував російську читальню або гостював у родині 
Герценів (л. 5). У Цюріху Подолинеький перечитував Капітал 
Маркса, цього разу вже в російському перекладі.

Чи не найбільшою турботою Подолинського в Цюріху залиша
лася організація нового журналу. Він щукає дописувачів» добирає тех
нічних працівників, підшукує безпечні адреси для пересилки журналу

50 *̂ ист Сажина до Лаврова, 20 червня 1872 р. див.: Саїшр Б., “Вперед!”. 
-??'"^®77. Т. 2. Документи. -  Dordrecht-Holland, D. Reidel Publishing Co., 
‘9 7 0 .-е .  55.

J Verzeichniss der Behorden, Lehrer, Anstalten und Studirenden der Hoch 
80 52 ^fir*ch m Sommersemester 1872.

Зібер також брав участь у тих екскурсіях і описав три з них, див.: Отчет 
политической зкономии Нщсшіая Зибера... (див. прим. 42). -  С. 17 ̂ аін.

Любатович О. Далекое и недалекое. Воспоминащія из жизнкреволю- 
ОНеРов 1878-1881 гг. / /  Бьглое. -  1906. -  № 6. -  С. 131.
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й намагається дістати необхідні гроші (лл. 18,19). Байдаковський, 
який переїзджав через Цюріх, знову обіцяв 3 000 крб. (л. 9). Вод
ночас Подолинський веде переговори з бакунінцями В. Александ- 
ровим, М. Сажиним і Валеріяном Смірновим та двічі зустрічається 
із самим Михайлом Бакуніним (лл. 16, 17)54. Ідеолог анархістів 
справив на нього добре враження, але не переконав у доцільності 
мати спільний журнал (л. 18). Доводиться долати й інші невдачі: 
літератори в Росії не пристають до співпраці, а Байдаковський і 
Кріль не надсилають обіцяних грошей. Єдиний успіх -  це прихи- 
лення на бік лавровців В. Смірнова; з ним Подолинський матиме 
тривалу приязнь, що залишить по собі цікаве листування.

Зустріч з К. Марксом і критика V Конгресу 
І Інтернаціоналу (літо, 1872)

У серпні 1872 р. Подолинський їде через Париж (лл. 20-21) на 
кілька днів до Лондона, для з’ясування з Лавровом видавничих 
справ журналу Вперед!. Про перебування Подолинського в Лон
доні, як і про його зустріч з Марксом у помешканні Ф. Енгельса 
довідуємося лише з пізнішого листа Подолинського до Маркса 
(л. 134). Молодому соціалістові, напевне, було цікаво познайомитися 
з автором Капіталу у а старому теоретикові приємно побачити 
інтелігентного прихильника своїх теорій. Відповідь Маркса не збе
реглася, але вона мала бути прихильною, бо в наступному листі 
Подолинський дякує Марксові за його зацікавлення здоров’ям 
Подолинського. Ця коротенька і єдина кореспонденція аж за вісім 
років після першої й останньої зустрічі Подолинського і Маркса 
не дає жодних підстав говорити про їхнє «входження» з того часу 
в якісь «особисті контакти» чи про якесь постійне «листування» 
Подолинського з Марксом і Енгельсом55. Якби такі близькі 
стосунки тоді зав’язалися, то Подолинський не написав би першого 
листа до Маркса аж через вісім років після їхньої зустрічі, і не 
потрібно було б про неї нагадувати.

54 Зустрічі з Бакуніним відбулися 7 липня й 8 серпня 1872 p.: Nettlau М. 
Bakunin und die russische revolutionare. Bewegung in den Jahren 1869-1873 / /  
Archiv fur die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung. -  Leipzig, 
1915.- S . 409,410.

55 Див., наприклад: Злупко C. M. Сергій Подолинський -  вчений, мисли
тель, революціонер. -  Львів: Каменяр, 1990. С. 16; Сарбей В. Подолинський / /  
Малий словник історії України. -  К.: Либідь, 1997. -  С. 313. Насправді, до 
Маркса Подолинський пксав двічі, а Маркс до Подолинського один раз; з 
Енгельсом Подолинський взагалі не листувався.
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Після Лондона Подолинський зупинявся на тиждень для 
морських купань у Дьєпі (лл. 22-24), звідкіля, дорогою на V кон
грес І Інтернаціоналу в Газі, коротко відвідав Париж і Брюссель 
(л. 25). У бельгійській столиці мав довгу розмову з бакунінцем 
Д. Брісме про ставлення бельгійської (бакунінської) делегації до 
конгресу (л. 26). На конгрес до Гаґи прибуло 65 делегатів з Европи 
й Америки, але Подолинський не був одним з них і міг брати участь 
лише у відкритих засіданнях (л. 36). Все ж таки через свої знайомс
тва він мав докладну інформацію і про закриті сесії. Свіжими вра
женнями з конгресу він ділився з Лавровим (лл. 27-29,31,33-35) 
та ще критичніше писав про конгрес до Ідельсон (лл. ЗО, 32).

Листи Подолинського з Газького конгресу висвітлюють по
літичні погляди самого Подолинського та його думку про Маркса 
як політика. Подолинський гостро критикує централістичну полі
тику й авторитарну поведінку провідника та керованої ним Гене
ральної ради Інтернаціоналу. Його обурюють «дурні» виступи при
бічників Ради, а Марксові й Енгельсові він закидає «непристойну 
поведінку» та сумнівні політичні маневри (лл. 32, 33). Симпатії 
Подолинського на боці анархістів -  делегатів, вибраних «справ
жніми робітниками», тоді як Раду підтримують якобінці й 
«політично сумнівні» особи (л. ЗО). Подолинський схвалює гідну 
поведінку анархістів, які своїми «розумними виступами» перема
гають у дебатах із «державниками» марксистського табору. З цент- 
ралістів він глузує, мовляв, вони голосують за наказом, «як пруські 
солдати» (л, 31). Централістам вдалося перемогти й виключити з 
І Інтернаціоналу Бакуніна, Ґійома та інших анархістів, але 
моральну перемогу здобули таки анархісти. Врешті Подолинський 
приходить до негативного висновку про весь конгрес і це переконує 
його в слабкості І Інтернаціоналу взагалі (л. 34). Все ж, розчару
вання Марксом як політиком не впливає на прихильне ставлення 
Подолинського до Маркса -  теоретика соціялізму. Український 
соціяліст не лише не відкидає соціяльні теорії Маркса, а навпаки, 
вивчає і згодом намагатиметься поглибити їх власними теоретич
ними міркуваннями.

Наполеглива праця 
для журналу «Вперед!» (1872-1873)

Після Газького конгресу Подолинський вирушив в Україну в 
справі лавровського журналу. У Брюсселі він зупинився в готелі, де 
перебували делегати конгресу, і мав неприємності з бельгійською 
п°ліцією, яка вважала його делегатом (лл. 35,36). У Ляйпціїу він
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відвідав Зібера й зустрів Ґінзбурґа, який віз до Росії першу прог
раму журналу Вперед! Разом з останнім вибрався до Берліна, звід- 
ки Подолинський подався до Києва, а Ґінзбурґ -  до Петербурга.

В Україні Подолинський перебув 6 тижнів (із середини вересня 
до кінця жовтня): місяць на селі та два тижні в Києві. У селі, мабуть, 
працював над статтею “Нарис розвитку міжнародної асоціації ро
бітників”, перша частина якої з’явилася в першому числі журналу 
Вперед! у серпні 1873 р. У Києві він шукав дописувачів, вів пере
говори з народниками, намагався роздобути гроші (Байдаковсь- 
кий знову обіцяв 3 000 руб.) та налагоджував перевезення літера
тури з-за кордону (л. 37). Підбадьорюючі звістки в справі співро
бітників для журналу надходили від Ґінзбурґа та від оточення 
журналу Вестник Европьі. Діяльність Подолинського не залиши
лася непомітною для царської жандармерії: по його від’їзді за 
кордон III відділення отримало повідомлення, що «головним 
помічником у Лаврова [є] п. Подолинський з Києва, знайомий 
місцевого губернатора», себто -  Дрентельна. У звіті було також 
подано, що Подолинський вивчає медицину в Цюріху і нещодавно 
був у Росії «спеціяльно в справі зазначеного журналу»56.

На початку листопада 1872 р. Подолинський уже у Відні 
(л. 37); якийсь час він вагається з вибором місця навчання, але 
врешті обирає Швайцарію. Повернувшись до Цюріха, записується 
на зимовий семестер (жовтень 1872 — лютий 1873)57 і одночасно 
наполегливо працює над підготовкою! часопису до видання. Він пе
реконує Лаврова орієнтуватися більше на молодь, ніж на вже 
відомих публіцистів, і вмовляє його приїхати до Цюріха, щоб 
самому перевірити можливості праці та завершити переговори з 
бакунінцями (л. 38). Лавров приїжджає наприкінці листопада та за 
підтримкою Подолинського і Смірнова веде переговори з бакунін
цями Сажином, Ельсніцом і Раллі в справі видавання спільного 
журналу. Дискусії затягуються до кінця року, але до згоди таки не 
доходить, бо Лавров не погоджується на співредакторство із Са- 
жиним58. З настанням різдвяних вакацій Подолинський їде до

56 Повідомлення від 17 лютого 1873 р. (Государственньїй архив Российс- 
кой Федерации (далі ГАРФ), ф. 109 (III отдел. З зксп.), д. 228, н і ) .

57 Verzeichniss der Behorden, Lehrer, Anstalten und Studirenden der Hoch 
schule Zurich in Wintersemester 1872/73. Див. також: Грушевський M. З почи
нів українського соціялістичного руху. Мих. Драгоманов і женевський 
соціялістпчний гурток. -  Відень, 1922. -  С. 19.

58 Сажин М  П. (АрманРосс), Воспоминания 1860-1880-х гг. -  М., 1925. -  
С. 38-41.
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Вюрцбургу (л. 40), Ляйпціґу та Відня в пошуках вигідних умов 
друкування журналу та авторів для нього. До Ляйпціґу його вабила 
відома друкарня Брокгауза, перебування там професора'Зібера та 
численна колонія російських громадян (лл. 41,42). У Відні Подо- 
линський відновлює стосунки із “січовиками” (лл. 43-45) і святкує 
з ними українське Різдво59. Галичани обіцяють підтримати його 
соціалістичний часопис, а Бучинський навіть запевняє, що він та
кож соціяліст (л. 46). Добрі зв’язки з галичанами заохочують По- 
долинського шукати співпраці з галицькими студентами в Цюріху 
(л. 47).

Повернувшись до Цюріха в середині січня 1873 p., Подолин- 
ський застає там Лаврова й Смірнова, і вони втрьох вирішують 
створити видавничий центр у цьому місті. З цієї причини в бе
резні Л авров переїздить до Цюріха на постійне перебування (л. 50). 
Тим часом цюріхська колонія студентів з Росії переживає внут
рішню кризу, викликану змаганням за контроль над студентською 
бібліотекою. У цій боротьбі, яка кінчається побиттям Смірнова та 
поділом бібліотеки, Подолинський стає одним із провідників 
лавровського табору (л. 48-52).

У новій «общині» російських студентів, згуртованих довкола 
бібліотеки лавровців, Подолинський бере також активну участь у 
публічних доповідях і дискусіях. У списку лекцій зафіксовано за
головки двох його рефератів: «Ставлення національних до со- 
ціяльних рухів в Інтернаціоналі» та «Анархія та її ставлення до 
сучасних рухів»60. Ці теми особливо цікавили Подолинського, бо 
вони мали не лише загальне теоретичне значення, а й практично 
стосувалися України. Водночас він приділяв багато уваги форму
ванню свідомості українських студентів, їх політизації та зближен
ню з російськими товаришами. Завдяки Подолинському до росій
ської студентської бібліотеки надійшли твори Т. Шевченка, М. Кос
томарова та інших українських письменників (л. 53), а на стіні 
бібліотеки з’явився портрет Кобзаря61.

Шевченківські роковини були нагодою для єднання українців 
°бох боків австро-російського кордону та зближення їх з росіянами.

59 Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським. -  С. 254.
60 IISG, Архив Смирнова, Portfolio 67. Зберігся лише список заголовків 

рефератів; самі доповіді, на деаль, не збереглися і їхній зміст нам невідомий.
61 [Драгоманов] М. Из Цириха (Святкованє роковин Шевченка в “рус- 

скому обществун. Российскі студентку) / /  Правда. -  1873. -  Ч. 13. -  28 серп. -
С. 473.
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З дією метою 5 березня С. Подолинський надіслав рідозву до ві
денської «Січі» (л. 54) та попросив М. Драгоманова у Флоренції 
написати реферат про Шевченка. Якщо Подолинський мріяв про 
спільне святкування, то до такого не дійшло. «Російська община» 
(більшість її членів походила з України) зійшлася 10 березня й 
вислухала реферат Драгоманова62, зачитаний Подолинським. 
Свято завершилося телеграмою до віденської «Січі» з 85 підписами 
українських та російських студентів63. «Руський кружок», який 
складався з нечисленної групи галицьких студентів, влаштував своі( 
окремі свята 12 березня. Усе ж таки успіх був: російська община 
запрошувала галичан, а на галицькі сходини «явились численно 
поляки й росіяни»64.

«Впередівці» бажали залучити до співпраці в новому часописі 
М. Драгоманова, тоді вже добре відомого в російських прогре
сивних колах; у цій справі з ним листувався С. Подолинський та

62 Див.: Драгоманов М. П. Австро-руські спомини / /  Драгоманов М. П. 
Літературно-публіцистичні праці -  Т. 2. -  К., 1970. -  С. 182. Лавров відмовився 
друкувати реферат Драгоманова у своєму журналі, мовляв, «це боязко для 
того [Подолинського], хто читав статтю прилюдно, бо видасть його урядові». 
Обскубана цензурою, стаття була опублікована лише в петербурзькій «Неделе». 
(Там само. -  С. 184-185).

63 Зміст телеграми: «Пам’ять Шевченка дорога всім росіянам, якого б 
вони не були походження, і тому російське товариство в Цюріху в день смерті 
Шевченка приєднується до товариства “Січ” з виявом вшанування його па
м’яті» [Драгоманов] М. Из Цириха... (див. прим. 61) / /  Правда -  Львів, 1873. -  
Ч. 16. -  16 (26) серп. -  С. 473-474. Звернення російської бібліотеки було 
відчитане на урочистих роковинах Шевченка у Відні (ЦДІАУЛ, ф. 663, on. 1, 
спр. 246, арк. 3).

Про участь російських студентів у підписуванні цього звернення Смірнов 
повідомляв Олександра Бутурліна: «9-го березня у Відні малоросійська 
громада “Січ” святкує [sic] роковини смерті Тараса Шевченка. Ми, які 
співчуваємо незалежній Малоросії і її соціалістам, посилаємо їм співчувальне 
звернення, підписане 60 росіянами. Чи схвалюєте цей привіт сепаратизмові, 
чи ні? Між іншим, тим зверненням ми притягаємо до нас серця малоросів, а 
як Ви знаєте, українофільство, одержавши тепер соціялістичний відтінок, 
знову сильно рушилось уперед, а якщо так, то це звернення принесе дещо 
й для нашого журналу» (IISG, Архив Смирнова, Portfolio 59, лист від 4 квіт
ня 1873).

64 В. Н. «Из Цириха (Святкованє 12-х роковин смерти Тараса Шевченка 
товариством ‘Руський Кружок1 в Цириху) / /  Правда. -  1873. -  Ч. 9. -  С. 340- 
344. Слово «росіяни» треба тут розуміти в сенсі державної, а не етнічної 
належності; на сходини, мабуть, прийшли переважно «російські» українці.
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надсилав йому програму журналу65. Драгоманов не був задово
лений з  трактування в програмі українського питання Лавровим і 
подав до неї поправки66. Подолинський уважав поправки цілком- 
прийнятчими (л. 53), але Л авров таки не допустив їх до остаточної 
друкованої програми.

Запропоновані поправки це збереглися, але про їх зміст можна 
судити з пізнішої критики Драгоманова: «Про західні руські націо
нальності,, білорусів і діалорусів знаходимо ми в програмі тільки 
неясне уявлення: або цро них зовсім не згадується, або явно пока
зується намір вважати їх заруских в значінню великорусів. З сло- 
вянських націй Росія визнає програму тільки поляків:1 [...] Так, між 
іншим, вона не знає, що “галичане”, котрих вона закликає д о в іл ь 
ної роботи, належать до тих самих малоросів, котрих редакція не 
помітила в  Росії»67.

Улітку, дорогою з Італії до Росії* Драгоманов бідвідав Цюріх 
(л. 56) і пробув там півтора місяця. Тут зустрів чимало київських 
знайомих, які тепер співпрацювали з редакцією Вперед! і з ними 
провадив довгі розмови на Політичні й національні теми. Він ува
жав, що програми як бакунінців, так і лавровців булй передчасні 
для Росії, бо спочатку треба добиватися політичноГ волі. Цю думку

65 Правдоподібно, це була уже третя програма, написана між груднем 
1872 р. і березнем 1873 р. Усі три програми надруковано: Сапир Б. «Вперед!* 
1873-1877. -  Т. 2. -  С. 115-176.

66 Драгоманова не могла задовольнити програма, у якій було сказано: 
«Національне питання, на нашу думку, має цілковито зникнути перед важли
вими завданнями соціальної боротьби» (Сапир Б. Там само. -  С. 160). У про
грамі йшлося прб Загальнолюдські проблеми, «внутрішньоросійські інтереси» 
та взаємини Росії з її сусідами, переважно слов’янськими нарадами. З цього 
приводу Драгоманова обурював такий пасаж: “Социальние партии* Сербии, 
Кроации, Чехйи, Польши, Галичини суть наши братья по делу и по крови; 
их передовим кружкам м и є  раідостью откроем страницьі нашего журнала; 
ми будем рукоплескать их победам; ми надеемся, что им и только им удасться 
восстановить независимость их родини, что они вступят равноправними 
членами в будущий строй федерационной Європи”. (Там само. С. 173.)

67 Dragomanow М. Der KJeinrussisches Intemationalisinus / / Jahrbuch fur 
Sozialwissenshaft and Sozialpolitik. -  Zurich, 1880. Український переклад див.: 
Драгоманов М. Я. Малоруський інтернаціоналізм / /  Вибрані твори.- Прага; 
Нью-Йорк, 1937. -  С. 154. Зауважимо,,щотут ду̂ мка Драгрманрв^ невисло- 
^ ен а до кінця: чому мала б стати незалежною лише цідавстрійсьра Галичина, 
а не ціла Україна, включно з підросійською Великою Україною?
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поділяв потай і Подолинський, признаючись Драгоманову, що 
«перше питання в Росії буде питання конституції, а [...] те, про що 
ми тут говоримо в Цюріху, при нас і залишиться»68. Але так По
долинський висловлювався лише приватно, пояснюючи київсько
му професорові, що коли б Вперед/ виступив з конституційною 
програмою публічно, то від нього відійшла б уся молодь. Врешті, 
розбіжності між «впередівцями» й Драгомановим виявилися нас
тільки суттєвими, що, незважаючи на старання Подолинського, ̂ о 
ближчої співпраці між Драгомановим і Лавровом не дійшло.

Під час цього критичного періоду в житті колонії російських 
студентів Цюріха Подолинський став її «найвидатнішою особою». 
Такої думки про свого молодшого колегу був Кулябко-Корецький, 
який залишив нам опис 23-річного активіста якраз з того часу, коли 
Подолинський був у повному розквіті життя: «Середній на зріст, 
гарної будови й навіть, можна сказати, кремезний, але рухливий, 
досить темний блондин, з легким пушком на бороді й щоках, з 
відкритими світлими й розумними очима, він приваблював до себе 
вже самою своєю привітною зовнішністю й жвавим темперамен
том»69. За відсутності автентичної фотографії Подолинського цей 
опис для нас цінний. З ним збігаються спогади іншого члена 
цюріхської колонії, М. П. Сажина, який уже пізніше описав 
Подолинського як «людину трохи нижчу середнього зросту, добре 
збудовану, повновиду, зі здоровим кольором обличчя, з невеликою 
борідкою. Він був добре розвинутий фізично»70. Подібно згадував 
про молоді роки свого сина Андрій Подолинський: «Це була лю
дина всебічно обдарована, гарної й дужої будови, надзвичайно 
м’якого серця, чистої моральності, навіть без дрібних слабкостей, 
що переходять у звички, і з пристрастю віддана науковим занят
тям»71. Ці прихильні описи зовнішнього вигляду й моральних 
прикмет Подолинського переоцінювали його фізичне здоров’я. 
Листи та інші документи показують людину, яка часто хворувала 
й постійно потерпала від гарячки та глухоти72.

68 Драгоманов М. П. Автобіографія / /  Вибрані твори. -  Прага; Нью-Йорк, 
1937. -Т .  1 . -С .6 9 .

69 Кулябко -Корецкий Н. Г. Из давних лет. -  С. 39.
70 Буда С. До біографії С. А. Подолинського. -  С. 195.
71 Русская старина. -  1886. -  № 2. -  С. 197.
72 Див.: листи 83,84. Сергій Бердяєв пізніше писав, що Подолинський втра

тив здоров’я, провадячи аскетичне життя, а заощаджені гроші видавав на під
тримку убогих друзів, які його використовували (Киевский С. Последний из пулі- 
кинской плеядьі. -  С. 302).
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Батько Сергія мав рацію, коли наголошував на пристрасті сина 
до науки. Незважаючи на клопоти зі здоров’ям, Сергій справді ціл
ком віддавався науці, але з не меншою посвятою він поринав у по
літичну працю. Ці, здавалося 6, протилежні напрями в нього зли
валися в гармонійне ціле. Продовжуючи медичні студії піц час літ
нього семестру (квітень -  липень 1873 p.), він знаходив час, щоб 
організувати відвідини “робітничого міста” (citeouvrifcre) в альзась- 
кій місцевості Мюльгаузен і їздив туди разом із Зібером та Куляб- 
ко-Корецьким73;

Улітку 1873 цюріхська колонія студентів з Росії пережила нову 
кризу й остаточний занепад. 22 травня (3 червня) царський уряд 
наказав російським студенткам залишити наукові заклади Цюріха, 
погрожуючи не визнати їхнього закордонного диплома. Більшість 
студенток повернулася до Росії, а решта роз’їхалася по Европі. З 
розпорошенням студентської колонії втратив свою головну опору 
Вперед!,л перед редакцією постало питання про переїзд із Цюріху 
до міста з сприятливішими умовами. Ще до виїзду «впередівців»* 
Цюріх покинув і Подолинський.

Доставка журналу Вперед! в Україну 
(серпень -листопад, 1873)

З Цюріхського університету Подолинський виписався 6 серпня 
1873 р. і його прізвище більше не згадується в списках студентів74. 
Того ж місяця вийшло перше число журналу Вперед!, у якому над
руковано початок його праці про розвиток міжнародного робітни
чого руху <6.2)75. Подолинський особирто взявся за доставку жур
налу в Україну і в товаристві Драгоманових, які повертаййся до 
Києва, вирушив з двома скринями часопису та різних брошур. У до
розі він зізнався Драгоманову, що везе новий журнал, але не вва

73 Кулябко-Корецкий Н. Г. Из давних лет. -  С. 58-60. Опис цього фабрич
ного міста в кн.: Подолинський С. Життя й здоров'я людей на Україні. -  Же
нева, 1879. - С .  150-151.

74 Verzeichniss der Behorden, Lehrer, Anstalten und Studerenden der Hoch- 
schule Zurich in Sommersemester. -  1873. -  S. 15.

75 3  конспіративних причин стаття з’явилася без авторського прізвища, 
наступному числі журналу вийшла друга частина нарису (б. 3). В опублі

кованих шістьох розділах автор подав історію робітнкцтва від найдавніших 
часів до перших робітничих спілок в Англії та зародження Міжнародної асо- 
Ціації Робітників. Праця залишилася незакінченою.
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жав за доцільне показати його професорові76. Залишивши Драго- 
мановиху Мюнхені, Подолинський подався на Від ень (л. 57) і Львів, 
щоб познайомити своїх друзів-січовиків і народовців з новими 
виданнями та залучити їх до співпраці (лл. 59-60). Зі Львова він 
їздив на австрійсько-російський кордон налагоджувати перевезен
ня літератури в Україну77

Відвідини України тривали від середини вересня до початку 
листопада. Чотири тижні Подолинський пробув у Ярославці, де 
зібрав матеріал про штундистів та заворушення селян с. Топільна 
Звенигородського повіту. Короткі повідомлення на ці теми він піз
ніше передав Лаврову, і перше з них було надруковане в журналі 
(б. 4). З  відвідин Києва й Одеси Подолинський виніс враження, 
що журнал подобався як народникам, так і громадівцям і мав успіх 
в Україні (л. 62). Але сам Подолинський, під впливом умов життя 
на селі та спостережених подій, почав поступово відходити від 
поміркованих позицій «впередівців» і схилятися до поглядів 
народників-бунтарів. У жовтні група київських народників скли
кала з’їзд представників південних міст з метою створення спільної 
організації, яка б вела пропаганду в народі та збирала матеріяли і 
фонди для журналу Вперед! У цій справі Подолинський їздив на 
переговори з одеситами. З ’їзд відбувся в листопаді, у Києві. При
було лише сім делегатів: кияни С. Подолинський, І. Рашевський, 
Емме й П. Акеельрод, одесит Желябовтаще по одному з Чернігова 
й Криму78. На з’їзді обговорювали організаційні питання, рево
люційний фонд та поширення видань (с)79.

Подолинський повернувся до Відня 1 (13) листопад а, зустрівся 
з австрійськими українцями та намагався налагодити перевезення 
журналу з Галичини в Україну. У середині листопада він уже знову 
в Цюріху, де передає Смірнову багатий матеріял для публікацій у

16 Драгоманов М. Австро-руські спомини. -  С. 203. -  Прим. 2. Драгома- 
нов згадував цей епізод як доказ того, що стосунки Подолинського з ним були 
тоді ще зовсім формальні і що лише «опісля вже він починав зближатися до 
моїх поглядів»'.

77 Там само. -  С. 203.
73IISG, Архив Смирнова, Portfolio 59. Лист Смірнова до Ідельсон, 15 лис

топада 1873 р. У своїх спогадах Акеельрод зараховує Подолинського до 
одеситів: Акеельрод П. В. Пережитое и передуманное. -  Берлин, 1923. -  С. 103.

79IISG, Архив Смирнова, Portfolio 59. Лист Смірнова до Ідельсон, 15 лис
топада 1873 р.
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часописі та невеликі зібрані суми грошрй80. Заставши Смірнова у 
фінансовій скруті, Подолинський позичає товаришеві гроші, якими 
той сплачує свої борги8'. Смірнов також довідується, що Подолин
ський планує зібратив Парижі своїх однодумців та заснувати з ни
ми революційний гурток, який готуватиметься до активної пропа
ганди в народі та видаватиме для народу книжки8*. Мова про книж
ки гт це перший натяк на так звані «метелики», які Подолинський 
почне друкувати у Відні 1875 р. Після кількох днів у швайцар- 
ському місті Подолинський відвозить свою матір, яка приїхала з 
ним* на лікування до французького містечка По, а сам їде до Парижа 
для закінчення медичних студій83.

Перший конфлікт із лавровцями 
(листопад, 1873 -  травень, 1874)

Восени 1873 р. виник перший серйозний конфлікт між Прдо- 
линським та його «впередівшсими» друзями, зокрема, Смірновим 
та Ідедьсон. Подолинського обурила стаття Смірнова про «рево
люціонерів з привілейованого середовища»84. У ній Подолинський 
побачив прямий напад на себе85. Зі свого боку, він закидав Смір- 
нову практикування надмірного аскетизму, нав’язування його 
Розалії (л. 64) та проповідування в пресі. Виникли також якісь фі
нансові та інші непорозуміння між Ідельсон і Подолинським (л. 69). 
Ще серйозніші незгоди виявилися на тлі революційної тактики. 
Подолинського вже не задовольняло обмеження лавровців теоре
тичною працею, і він ще під час переїзду через Цюріх зізнався 
Смірнову про задум створити нову групу. Охолодження в стосун
ках між недавніми близькими друзями відбилося в листуванні 
Смірнова з Ідельсон. У низці листів Смірнов всіляко ображає свого 
товариша та глузує з його майбутньої революційної партії, складе-

80IISG, Архив Смирнова, Portfolio 59. Лист Смірнова до Ідельсон, 15 лис
топада 1873 р.

8t Там само. Лист Смірнова до Ідельсон, 17 листопада 1873 р.
82 Там само. Лист Смірнова до Ідельсон, 16 листопада 1873 р.
83 Там само. Лист Смірнова до Ідельсон, 15 листопада 1873 р.
84 Революционери привилегированной средьі (По поводу некоторьіх 

вопросов) / /  Вперед! -  Т. 2. -  1874. -  С. 122-155.
85 У листі до Ідельсон Смірнов признається, що мав на увазі саме Поло

нинського, коли писав свою критичну статтю. (IISG, Архив Смирнова, Portfb-
0 28. Лист Смірнова до. Ідельсон, 19 листопада 1873 р.) Цю статтю Подо

линський мав бачити ще у верстці, бо друком вона вийшла аж у березні на
ступного року.
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нш хіба щр «із себе та з Варзара», до якої Подолинський напевно 
не захоче запросити Ідельсон86. Ця незгода занепокоїла Лаврова: 
побоючись, що Подолинський може покинути Вперед!, він просить 
свого вірного приятеля Ґермана Лопатіна, який тоді жив у Парижі 
й мав добрі взаємини з Подолинським, аби той з його «звичною 
спритністю» вжив потрібних заходів і затримав «того пана ближче 
до нас»87. Зі свого боку, Лавров пропонує Подолинському описати 
«південний» (київський) з’їзд і проаналізувати привезену з нього 
програму. Щоб заспокоїти Подолинського, який звинувачував ре
дакцію ц неточному друкуванні його попередньої статті, Лавров 
обіцяє вмістити статтю без змін88.

У лютому 1874 р. з Цюріха до Лондона перебираються Смірнов, 
Лавров і В. Переяславцева, а з Парижа до них приєднується 
Ідельсон. Під час переїзду Лавров зупиняється на деякий час у Па
рижі, де часто зустрічається з Подолинським. Зв’язки між Подо
линським і «впередівцями» налагоджуються. Уже в лютому він зно
ву береться за роботу над продовженням історії робітничого руху 
(л. 70) і на березень плянує поїздку в Бельгію та Лондон (л. 71) для 
доповнення матеріялу89. На початку квітня йому доводиться до
биватися звільнення двох співробітників журналу Вперед!, заареш
тованих французькою поліцією під час переїзду до Лондона (лл. 72- 
82)90. Місяцем пізніше поява памфлета П. Ткачова проти Лаврова 
втягує Подолинського в полеміку з групою паризьких студенток, 
так званих «фрічів», які обстоювали погляди російського бланкіста

86IISG, Архив Смирнова, Portfolio 59. Листи Смірнова до Ідельсон за 
19,21,24,26,28 листопада та 3 ,6  і 7 грудня 1873 р.

87 Лист 3 грудня 1873 р. Сапир Б. Лавров. Годи змиграции. В 2 т. -  Т. 1. 
Лавров и Лопатин (Переписка 1870-1883). -  С. 66.

88IISG, Архив Смирнова, Portfolio 51. Лавров до Ідельсон, 5 грудня 1873.
89 Можливо, що Подолинський здійснив одну або й дві короткі поїздки 

до Лондона. Зберігся лист від 25 березня 1874, у якому Г. Юнг рекомендує 
Подолинського «як товариша Лаврова» Єкаріусові та просить допустити його 
до архівного фонду Інтернаціоналу (1ISG, Архив Смирнова, Portfolio 16). 
Сажин згадує Подолинського в групі лавровців, які наприкінці квітня про
щалися з Ткачовом на лондонському вокзалі ( Сажин М. Воспоминания 1860- 
1880-х г г .-  С. 45).

90 Цієї справи стосуються єдині документи, які досьогодні виявлено про 
Подолинського в паризьких поліційних архівах. Подолинський відвідував 
арештантів, передавав їм харчі й гроші (Archives de la Prefecture de la Police 
de Paris. B/A 926, dossier Linev). У цих документах зазначено, що на Подо
линського відкрито окреме досьє, але віднайти його не вдалося.
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(л. 87)9!. Усі ці справу потребували часу й енергії та мали відво
лікати Подолинського від студій. Чи перешкоджали вони записа
тися на зимовий семестр у Паризькій медичній школі? Невідомо92.

Незважаючи на ці та на пізніші непорозуміння, Цодолинський 
залишиться прихильним до Лаврова, Смірнова й Ідельсон та до 
кінця свого активного життя підтримуватиме їх морально й фінан
сово. Але колишній запал до «впередівців» уже не повертавсь. Сер
гієві «страшно набридли теоретичні міркування [«впередівців»] 
про те, що треба робити і властиво нічого це робити» (л. 87). У 
Російській імперії наростала хвиля «ходіння в народ», а народ 
Подолинського — в Україні! У травні Подолинський доходить ос
таточного висновку, що його справа таки інша за «впередівську», і 
заявляє Лаврову відверто: «Іду в той бік, у який мої симпатії тяг
нуть мене дужче» (л. 87). Подібно як хлопомани.п’ятнадцять років 
перед тим, Подолинський повертається до народу, серед якого він 
виріс і з яким він бажав жити: Подолинський цілком поринає в 
українофільство з його соціяльними, культурними й науковими 
виявами. Кваплячись зі своїм від’їздом, Подолинський намагається 
закінчити третю частину історії міжнародного робітничого руху, 
але це йому не вдається -  почасти через занепад здоров’я (лл. 83- 
86), почасти через брак доброго матеріялу, але, мабуть, найбільше 
через утрату зацікавлення (л. 88). Наприкінці травня він посилає 
до журналу недокінчену статтю й виїжджає в Україну (л. 91)93.

Праця в Ярославці та в київській «Громаді* 
(травень, 1874 -  квітень, 1875)

Ціле літо й осінь 1874 р. «впередівці» не мали від Подолинсь- 
кого жодної звістки й підозрювали, що його заарештували російські 
власті94. Лише під кінець року Подолинський надіслав Смірнову 
коротке повідомлення (л. 93) про невдале «ходіння в народ» ради

91 На брошуру Ткачова ^Задача революционной пропаганди в России» 
(Письмо редактору журнала * Вперед!*), Лавров відповів брошурою Рос- 
сийской социально -революционной молодежи.

92 Через відсутність архівів медичного факультету за 1870-ті роки (див. 
прим. 47) неможливо з певністю сказати, чи Подолинський був записаний 
на факультеті, а якщо був, то як прогресували його студії.

93 Статтю не надруковано.
94 Листи Лаврова до Лопатіна, жовтень-листопад 1874. СапирБ. Лавров 

Годьі змиграции. Т. 1. -  С. 173,196,204.

65



кальної молоді та численні арешти учасників цього руху95. Після цьо
го листа знову запала довга мовчанка, і аж у травні 1875 p., коли По- 
долинський приїхав до Австрії, Смірнов дістав відповідь на свій лист, 
надісланий трьома місяцями раніше (л. 95). Між давніми приятеля
ми спалахнула тоді гостра полеміка на національні й соціальні теми, 
цікава тим, що віддзеркалювала погляди Подолинськош, вироблені 
на підставі нового досвіду, набутого після майже річного перебуван
ня на батьківщині (лл. 95,96,98). До цієї дискусії повернемося згодом.

Новою життєвою школою для Подолинського стала громадсь
ка праця в Ярославці та громадівські заняття в Києві. Хоча він ще 
не закінчив медичні студії, уже 1874 р. Подолинський почав 
безплатно лікувати селян (б. 33, с. 148,164). Щомісяця він лікував 
до 500 селян, які сходилися з 40-50 навколишніх сіл, або до яких 
він їздив сам за 20-30 верст, щоб лікувати хворих, які не могли 
самі до нього прибути (л. 95). Практика на селі доповнювала уні
верситетські курси та знайомила його з загальним медичним ста
ном селян. Водночас зближення з народом дало активістові нагоду 
поширювати українофільські погляди та провадити соціялістичну 
пропаганду. До того ж, він відкрив у селі школу і щовечора вчив у 
ній сільських парубків. У цій двосторонній праці Подолинський 
бачив суть свого «ходіння в народ», а те, що він пережив, побачив і 
почув по селах, було пізніше використане в написанні соціяльно- 
економічних нарисів та пропагандистських «метеликів».

Традицію «метеликів», маленьких* книжечок для народу, роз
почали в Україні хлопомани-українофіли ще на початку 60-х років. 
Подолинський вирішив використати цей літературний засіб для 
популяризації в народі революційних і соціялістичних ідей. Пер
шою такою спробою стала Парова машина; у ній двадцятип’яти
літній соціаліст змалював життя в українському селі після май
бутньої революції, яка принесе українському народові одночасно 
соціальне й національне звільнення (б. 19). Моделлю для казки - 
утопії став твір Івана Нечуя-Левицького Запорожції6, але тоді, ко
ли письменник-романтик порівнював сучасні злидні з ідеалізо
ваною минувшиною козаччини, Подолинський протиставляв

95 3  листом були надіслані два документи: список 53 осіб, розшукуваних 
жандармерією у справі «ходіння в народ», та секретний циркуляр МВС. Ці 
матеріали були використані в новій газеті, яку лавровці почали видавати 
1875 р. під старою назвою «ВпередІ» (б. 6 ,7).

96 Нечуй[-Левицький]  І. Запорожці. Казка / /  Правда. -  Львів. -  1873. -  
Ч. 11-13.
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їм уявні здобутки майбутнього соціялізму. Друга книжечка Про 
бідність мала за мету пояснити мовою, доступною для робітників і 
селян, марксистський принцип додаткової вартості (б. 20). Під
грунтям для третьої публікації (6.21) стала Хитрая мехатка, бро
шура Варзара про несправедливу податкову систему. Подолинсь- 
кий переклав її, пристосував до українських обставин і видав під 
заголовком Правда. Ці брошури були надруковані аж улітку 1875 р. 
у Відні, але над ними Подолигіський працював з 1874 p., вряди- 
годи на селі та систематично в Києві.

У Києві Подолинський продовжував співпрацю з народника
ми, але основну увагу зосереджував на справах українофільської 
«Громади». У серпні 1874 р. там відбувся міжнародний археоло
гічний з’їзд, офіційно скликаний Південно-Західним відділенням 
Імператорського географічного товариства, а фактично організо
ваний «громадівцями». На з ’їзд приїхав Терлецький^7, і Подо
линський намагався переконати київську й одеську «Громади» 
призначити галицького гостя редактором новозапланованого 
закордонного видання, на яке Яків Шульгин пожертвував частину 
своєї спадщини, в сумі 12 000 крб. Десь у той час Подолинський 
став членом «Старої громади», а 5 грудня його приняли до Геогра
фічного товариства. Протягом навчального року він підтримував 
зв’язки зі студентською молоддю, головував на студентських 
зібраннях у Київському університеті98 та допомагав організувати 
«Молоду громаду». Його активністю знову зацікавилася жандар
мерія й навіть викликала на допити у справі втечі народника 
Й: І. Кабліца.

У січні 1875 р. «Громада» перебрала редагування Киевского 
телеграфа, намагаючись надати йому ліберального та українофіль
ського напряму. Хоча Подолинський не входив формально до ре
дакції, то все ж таки був разом з М. Драгомановим, М. Зібером і 
Федором Вовком головною опорою видавництва, поки власниця 
газети Є. Гогоцька не усунула «громадівців» від газети в серпні 
1875 р. (л. 101). До того часу Подолинський устиг вмістити в Те
леграфі 11 статей на економічні, Соціяльні та медичні теми щодо 
украінськогб та інших слов'янських народів Російської та Австро- 
Угорської імперій (б. 5, 8-17). Частина статей -  це репортажі з

97 Драгоманов М. Австро-руськІ спогади. -  С. 231.
98 Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1885). Т. 1. 1874-1879. -  К.: 

Наук, думка, 1994. -  С. 43.
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подорожі (л. 99), яку Подолинський здійснив до Герцеговини 
влітку. 1875 р.

Цей період напруженої праці в Україні остаточно сформував 
світогляд Подолинського: його народницький соціалізм злився з 
культурницьким українофільством в одне ціле.

Полеміка зі Смірновим і співпраця з Терлецьким 
(травень -  серпень 1875)

На початку травня 1875 р. Подолинський виїжджає на чотири 
місяці до Австро-Угорщини, відвідує Галичину, Відень, Будапешт 
та південно-слов’янські краї, включно з Чорногорією99. Ця поїздка 
дає йому змогу написати серію «подорожніх нотаток» для Киев- 
ского телеграфа, докінчити й видати за допомогою Терлецького три 
народні “метелики” і, врешті, розробити подальші пляни для пе
ріодичних видань у Відні. На цей час припадає чи не найцікавіше 
листування Подолинського з Валеріяном Смірновим у справі 
українсько-російських стосунків. На жаль, повністю збереглися ли
ше листи Подолинського (лл. 95,96,98), і тому яскраво відобра
женою залишається тільки його позиція; робити висновок про 
ставлення Смірнова можемо на підставі єдиної збереженої чер
нетки автора та відповідей його кореспондента. Хоча ці матеріяли 
вже надруковані в Україні й на Заході100, вони не були повністю 
використані українськими дослідниками, і тому варто на них ще 
раз звернути увагу.

Подолинський намагається пояснити своєму приятелеві суть 
українофільського руху, який він відмежовує від російських на- 
родників-радикалів і називає Українською соціяльно-демократич- 
ною партією (УСДП). Сама назва партії вказує на концептуальну 
відмінність у поглядах Подолинського та російських с о ц іа л іс т ів , 
які в той час ще не називали себе соціал-демократами, та на 
орієнтацію українського народника на західний соціялізм101. 
Подолинський доводить своєму другові, що український соціяліс-

99 Драгоманов М. Австро-руські спомини..- С. 212.
т Рудько М. УІЖ. -  1966. -  № 7. -  123-125; № 9. -  128-133; Сапир Б. 

«ВпередІ» (див. прим. 50). -  Т. 2. -  С. 430-448. У цих публікаціях допущені 
деякі помилки, які ми виправляємо в нашому збірнику (див.: лл. 95,96,98).

101 Трьома роками пізніше, під час переговорів з М. Драгомановим, Ґ. Ло- 
патін категорично виступав проти назви «социально-демократический» 
стосовно російських народників {Сапир Б. Лавров. Годи змиграции. -  Т. 1. -  
С. 495).
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тичний рух має бути незалежним від російського. Закиди на
родників щодо«українського націоналізму» він відкидає, як вияв 
шовінізму, поширеного між російськими соціялістами, що не хо
чуть визнати існування українського народу та його мови. Подіб
ного заперечення «національної самостійності» російські соціяліс- 
ти не наважилися б висловити стосовно поляків чи інших слов'ян. 
Подолинський вірить, що українофільська стихія приверне до себе 
тих численних російських народників українського походження, 
які з різних причин опинилися в російському русі: ЙЬнгї ще пра
цюватимуть для рідного народу.

З листів бачимо впевненість Подолинського в тому, що не мож
на успішно пропагувати соціялістичні ідеї серед українського 
народу, не ставши твердо на український ґрунт. Треба використати 
традиції хлопоманів, які ще в 60-к роках не лише «ходили» в народ, 
а й оселялися, серед селян на постійне життя. У пропаганді слід 
використовувати український фольклор і українську історію та 
вживати українську мову, єдину зрозумілу для більшості населення 
України. Соціялістична праця, побудовану на російському 
фундаменті, для України неприйнятна. Завдання українського 
соціялізму ширше від російського. Українським соціялістам дово
диться готувати для свого народу рідною мовою те, що для ро
сійського народу вже зробили його мовою російський уряд і ро
сійська інтелігенція: складати словники, писати граматики та інші 
необхідні підручники, видавати книжки для масового читача. 
Подолинський з обуренням приходить до висновку, що лише «най- 
вужчий російський націоналіст» може виступати проти «культур
но-літературної» праці української інтелігенції в лавах УСДП.

Метою Подолинського було не розривати зв’язки з російськи
ми соціялістами, а навпаки -  розвивати співпрацю з ними, але на 
засадах рівного партнерства. Заклик Подолинського до своїх давніх 
побратимів, щоб ті зрозуміли й прихильно поставилися до моло
дого українського соціялістичного руху, не знайшов прихильного 
відгуку. Ознайомившись із листом Подолинсьского, Лавров напи
сав до Лопатіна: «І навіщо їм окрема партія? І чим вона відрізня
ється [від нашої]? Мов би лише тим, що він [Подолинський] хоче 
писати по-малоросійському, складати словник і граматику свого на
роду, видати його літературу й т. п. -  Словом, якісь там абищиці»102.

102 Лист Лаврова до Лопатіна від травня 1875 р. (СагШр Б . Лавров. Гадй 
змиграции. -  Т. 1. -  С. 283).



Після цього обміну думками між Подолинським і «впередів- 
цями» знову запала мовчанка на кілька місяців. Подолинський був 
захоплений своєю подорожжю на Балкани й видавничими справами. 
У Відні, у друкарні болгарина Яна Ковачева, вийшли його перші 
соціялістичні брошури українською мовою (л. 101). Подолинсь
кий видав ці «метелики» за редакційною допомогою Терлецького. 
Невдовзі вони стали популярними серед народу та радикальної 
молоді. У Галичині їх розповсюджували Іван Франко103, Анна 
Павлик та іщпі народовці, а на Великій Україні їх читали громадівці 
й народники. Незабаром російський уряд заборонив ці брошури104; 
а згодом і цісарські власті почали їх конфісковувати на своїй тери
торії. Перші брошури Подолинський писав без допомоги Драгома- 
нова, який їх і не схвалював. Ознайомившись із уже надрукованою 
Паровою мйгииною у серпні 1875 p., коли Подолинський повертався 
на батьківщину, Драгоманов зауважив авторові, що складні 
соціяльні ідеї не слід пояснювати народові в казках-утопіях105. Не 
подобався український «метелик» і Лаврову, якому Подолинський 
надіслав книжечку відразу після її виходу (л. 101). Але розбіжності 
між російським марксистом та українським виявились на іншому 
тлі: нові суперечності з «впередівцями», які розглянемо нижче, 
виникли довкола теми жидів, чи точніше -  зображення жидів у 
брошурі Подолинського.106

103 Туркееич С. М. Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50-х- 
70-х pp. XIX сг. -  Київ, 1978. -  С. 139.

104 ЦДІАУК, ф. 442, оп. 830, спр. 41а, арк. 4 зв.
105 Драгоманов М. Австро-руські спомини. -  С. 252.
106 Тут треба пригадати, що в українській мові, як у польській, сербській та в 

усіх слов’янських мовах, окрім російської, слово «жид» є правильним терміном для 
ідентифікації цього народу. Лише в російській мові це слово стало образливим у 
XIX ст. Український народ та українська література, яка вийшла з народу, завжди 
вживали слово «жид», як і вживали його самі жиди, які мешкали в Україні. Українська 
мова не знала іншого слова для цього народу, бо терміни «гебраї* та «юдеї» 
відносилися лише до біблійних часів. Слово «єврей» -  російське (див. Словник 
Б. Грінченка); воно було накинене українській мові на початку горезвісних 30-х 
років, коли радянські власті заборонили вживання слова «жид». Перша публічна 
дискусія з приводу вживання слова «жид» в українській мові (на жаль, не відома 
сьогодні в Україні) виникла між жидівським часописом «Сіон» та українським 
журналом Основа ще 1861 р. і закінчилася визнанням редакцією <Сіону*у що 
українській мові не потрібно відмовлятися від цього слова. Див.: Serbyn R. The Sion- 
Osnova Controversy of 1861-1862 / /  Ukrainian-Jewish Relations in Historical Per
spective. Peter J. Potichnyj and Howard Aster (eds.). Edmonton: CIUS, 1988. -  
P. 85-110.
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Перед від’їздом з Відня Подолинський домовився з Терлецьким 
про видання нового українського соціалістичного часопису (л. 101), 
співредакторами якого були б Терлецький та Подолинський. Тепер 
вони обидва їхали в Україну збирати фонди та залучати дописува
чів. Забігаючи наперед, скажемо, що грошей вони не знайшли, а 
київські громадівці сказали їм: «Журнал немислимий без Драго
манова, а коли Драгоманова нема, то нічого про те й балакати»107. 
На тому, поки що, закінчився проект часопису.

Медична практика в Україні й медичні студії 
в Німеччині (осінь, 1875 -  весна, 1876)

У серпні 1875 р. Подолинський повернувся в Україну з наміром 
жити в Ярославці. «Впередівці» знову втратили з ним зв’язок, і аж 
у жовтні Смірнов несподівано одержав від нього листа з повідом
ленням про заворушення селян у Чигирині (л. ЮЗ)10*. Здивова
ний адресат сприйняв це як відновлення доброзичливого ставлення 
«української партії» до «впередівців»149. Але на тому листі зв’язки 
знову обриваються на п’ять місяців, і в російській еміграції ходять 
чутки, що Подолинський поїхав у Герцеговину. Він і справді думав 
відвідати цей край (л. 110), але туди не поїхав, а осів у Ярославці, 
лікував там селян та вчив сільських хлопців. Про його життя на 
селі маємо цікаву згадку в листі Я. Шульгина до Смірнова від 10 лю
того 1876 p.:

“Він, напевно, не в Герцеговині, а в Росії, у своєму маєтку. Він 
улаштував там лікарню, сам виконує в ній обов’язки лікаря й навчає 
дітей та дорослих. Само собою, дозволу на відкриття школи він не 
брав; усе одно не дозволили б. Йому подібні штуки вдаються: ари
стократичні зв’язки і лише йому одному притаманний такт допо
магають йому,. Звичайно, нікому іншому це не минулося б”110.

Мабуть, під впливом великого душевного задоволення з тієї 
праці на селі, Подолинський вирішує стати сільським лікарем. Для 
Цього потрібний лікарський диплом (л. 104), і тому в лютому Сергій

107 Драгомаїюв М. Австро-руські спомини. -  С. 287.
108 Надруковано анонімно (б. 22).
109 Лист від 3 листопада 1875 p. (IISG, Архив Смирнова, Portfolio Смир- 

н°в к Идельсон).
1,0 Листи Михайла Драгоманова до редактора російського соціяльно- 

Р^волюційного видання «Вперед» (1876—1878) / /  Уклав і видав М. Павлик. -  
ьвів, 1910. -  С. 10; також цитується в листі Смірнова до Ідельсон, 13 лютого 
°76 p. (IISG, Архив Смирнова, Portfolio Смирнов к Идельсон).
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виїжджає до Німеччини, де три місяці напружено працює над 
підготовкою до іспитів та над дисертацією. Чому для отримання 
диплому він вибрав саме Вроцлав, а не Цюріх чи Париж, де сту
діював попередньо, -  невідомо111. Склавши іспити (л. 108) та ус
пішно захистивши дисертацію на тему «Розщеплення білків фер
ментами підшлункової залози», 26 травня Подолинський дістає 
диплом Вроцлавського університету з відзнакою “Magna cum laude” 
(док. 7). Дисертація вийшла окремою книжкою (б. 23) та була 
видрукувана в престижному німецькЬму медичному журналі'д-ра 
Флюґера (б. 24). Копії дисертації, у сап’яновій оправі, Подолинсь
кий надіслав Лаврову й Смірнову (л. 109)112.

Зі своїми російськими друзями Подолинський відновив корес
понденцію відразу після прибуття до Вроцлава і вже в першому 
листі заявив про свій намір переписати «вкрай погану» книжечку 
Про бідність. Це завдання Подолинський виконав у австрійському 
містечку Кройцнаху, куди виїхав на два місяці після іспитів, щоб 
підлікувати вуха. Терлецький не мав змоги перевидати книжечку, 
тому Подолинський звернувся до Драгоманова. Той збирався дру
кувати брошуру у «впередівській» друкарні, але там відмовилися 
братися за роботу, доки з твору не будуть усунені «жидофобські» і 
«націоналістичні» фрагменти113. «Впередівці» так і не надрукували 
«метелика» -  він вийшов наприкінці року в Женеві, куди Дра- 
гоманов переїхав улітку 1876 р. (б. 25).

Тут варто звернути увагу на розбіжності між Подолинським і 
«впередівцями» в розумінні жидівського питання та на дискусію 
між Смірновим і Подолинським, яка виникла з приводу цієї 
проблеми (лл. 104,106-108,110). Ця тема ще не вивчена в науковій 
літературі, бо дослідники або цілком уникали її, або трактували її 
неповно і поверхово. На жаль, не збереглася повна документація, 
яка нині дала б змогу детально дослідити обидві сторони контро- 
версії, в усіх її аспектах. Листи Смірнова до Подолинського неві
домі, і позицію російського соціаліста треба відчитувати з його лис

111 Можливо, для того, щоб звільнитися від громадської діяльності і 
зосередити всю увагу над студіями.

112 Листи від 11 червня 1876 p. (IISG, Архив Смирнова. Portfolio Смірнов 
к Идельсон).

113 Смірнов писав до Ідельсон: «Я ответил ему [Драгоманову], — первое 
условие — викинуть все жидофобские места, что мьі национализма не приз
наєм и не будем признавать, напротив считаем его вредньгм» IISG, Архив Смир
нова. Portfolio Смірнов к Идельсон. Листи від 1 і 13 червня, 14 липня 1876 р).
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тів до інших «впередівців», особливо до Ідельсон. З іншого боку, 
хоча в уцілілих листах Подолинського жидівській проблемі прис
вячено багато місця, та все ж таки бракує ключового документа -  
статті «з фактами й поясненнями» про «жидів у південній Росії», 
яку Подолинський пропонував написати (л. 107) для журналу 
Вперед! Смірнов цієї пропозиції не прийняв, і стаття, яка б змусила 
автора перевірити об’єктивні дані й чітко викласти свої думки, до 
нас не дійшла і, правдоподібно, навіть не була написана.

Ми не збираємося тут аналізувати тему, яка потребує окремого 
дослідження; обмежимося лише кількома зауваженнями про обста
вини, за яких складався світогляд Подолинського, та окреслимо 
найголовніші погляди Подолинського на цю пекучу справу. У дру
гій половині XIX ст: дискусії про людські раси були досить попу
лярними в природничих науках. Багато соціялістів, серед них і 
Маркс у своїй праці Жидівське питання, розглядали жидів не лише 
як етно-культурну трупу, але також як громадський колектив з 
соціяльно-економічними характеристиками, властивими буржуаз
ному суспільству.114. Деякі соціялісти зараховували жидівське 
населення до експлуататорів або просто хотіли використати анти- 
жидівські настрої в народі для революційних дій. В уяві українсь
кого селянина постать жида збігалася з постатями шинкаря, у якого 
він пропивав своє майно і якому заборговував, та управителя 
панських маєтків, що також його визискував115. Усі ці погляди, як 
і клясові упередження щодо жидів аристократичного середовища, 
у якому перебували Подолинські, певною мірою впливали на його 
спосіб мислення.

Смірнов закидав Подолинському «жидофобію» (слово “анти
семіт” тоді ще не вживали). Подолинський не відмовлявся від «жи- 
дофобії», але, на противагу, закидав «впередівцям» «жидофілію», 
під якою він розумів категоричну відмову «впередівців» від кри
тики тих огріхів, яких допускалися жиди. Його власна «жидо- 
фобія», яку Подолинський обстоював, полягала в тому, що він 
відкидав можливість гармонійного й корисного співжиття жидів з 
іншими народами в тій самій державі й тому вважав, що жиди ма

1,4 Marx К. Zurjudenfrage. -Nederland-Liechtenstein: Kraus Reprint, 1974.
115 Це питання докладно проаналізоване американським істориком: 

Weinryb В. D. The Jews of Poland: A Social and Economic Histsory of Jewish 
Community in Poland from 1100 to 1800. -  Philadelphia: Jewish Publication So
ciety of America, 1973.
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ють жити в окремій державі. Від цієї теорії повної сегрегації Подо- 
линський був ладен відмовитися, якби жиди погодилися цілком 
асимілюватися з навколишнім населенням. У цьому його ідеї пере
гукувалися з ідеями декабриста Пестеля, котрий у своєму проекті 
російської конституції передбачав окрему жидівську державу в 
Малій Азії116. Антижидівські погляди Подолинського не перешкод
жали йому приятелювати з жидівськими народниками та фінан
сово допомагати Розалії Ідельсон. З часом його погляди ставали 
поміркованішими і він почав розрізнити жидів згідно із соціаліс
тичним принципом клясового поділу населення на жидів-експлуа- 
таторів та жидів-робітників. «Я нарікаю не на тих [жидів], що, як 
ми, працюють: воду возять, або кравцюють, або ковалюють, чи яке- 
небудь майстерство роблять. [...] Я на тих нарікаю, на купців та на 
шинкарів, орендарів, на факторів жидівських» (б. 26). Проте 
відсутність у ставленні до жидів тієї толерантності, що характери
зувала його в усьому іншому, до певної міри затьмарює привабливу 
постать Подолинського.

Праця в Україні (липень, 1876 -  червень, 1877)
У липні 1876 р. Подолинський повернувся до Києва й зали

шився на рік в Україні. З цього часу нам відомі лише чотири його 
листи, написані до Смірнова й Ідельсон. Він надсилав їм гроші й 
доброзичливо заохочував Смірнова поїхати на лікування в Дал
мацію (лл. 112-114). У чвари, які виринули між Смірновим і Лав
ровим, він не встрявав, але й не схвалював поведінки Смірнова 
(л. 114). Інші джерела повідомляють про зв’язки Подолинського 
з народниками: його дім став місцем переховування заборонених 
книжок та безпечним притулком для революціонерів, яких 
переслідувала цоліція. У Подолинського перебував після втечі з 
в’язниці Сава Топчаєвський117. Але коли на сходинах українофі

116Пестель П. Русская Правда/ /  Восстание Декабрисгов. Т. 4. -  М., 1927. 
У другому розділі Пестель звинувачував жидів у тому, що вони творять 
«державу в державі» і дбають виключно про інтереси своєї громади. Пестель 
передбачав, що якщо в майбутньому жиди не зречуться цих вад, їх потрібно 
виселити з Російської імперії і заснувати для них окрему жидівську країну на 
території азійської частини Турецької імперії.

117 Зізнання Богословського. Див.: Свод указаний данньїм некоторьіми из арес- 
тованньїх по делам о государственньїх преступлениях (май 1880 года). -  С. 5 
(ЦЦІАУК, ф. 274, on. 1, спр. 167, арк. 71,80). Цитату див.: Буда С. До біографії 
С. А- Подолинського. -  С. 199.

74



лів радикали спробували скерувати на революційну справу сти- 
пендійний фонд, зібраний на пошану Драгоманова, то Подолинсь- 
кий, як один із засновників фонду, виступав проти цього проекту118.

Громадівські справи потребували тоді багато зусиль від Подо- 
линського. Звільнення Драгоманова з Київського університету та 
його виїзд на Захід, а згодом заборона українського друкованого 
слова Емським актом 1876 року змусили Київську громаду перег
лянути видавничу справу. Треба було підготувати в Україні фі
нансову та авторську базу для журналу, який Драгоманов мав 
видавати на Заході з доручення Громади. Восени, після виїзду Вов
ка за кордон, Подолинський та Федір Винниченко стали 
неофіційними секретарями громадиИ9. Якраз тоді й був написаний 
до Драгоманова єдиний лист Подолинського, який зберігся за 
1877 р. (л. 116).

Подолинський уже мав німецький медичний диплом ІЗ Рроц- 
лава, але для того, щоб бути визнаним лікарем у Російській імперії, 
він потребував російського дйплому. Наприкінці 1876 р. він ще 
раз склав іспити, цього разу в Київському університеті, та одержав 
лікарський диплом (док. 9). У Києві він викладав на курсах ме
дичних сестер і працював лікарем у денному притулку для дітей 
робітниць, заснованому Людмилою Драгомановою та Варварою 
Антонович (б. 32, с. З І)120. Мабуть* також відвідував Ярославку та 
лікував там дітей:

Того ж таки року Подолинський закінчив працю про хлі
боробство в Україні та надіслав її Драгоманову для доповнення та 
видання. Той переписав її, доповнив статистичними та еконо
мічними даними про підавстрійську Україну й додав історичну 
частину121. Твір став удвічі більшим, Драгоманов його розділив і 
видав у Женеві, ясна річ, анонімно, як дві книжки. У першій (6.26) 
змальовано завоювання «нашої землі», себто -  України, сусідніми 
державами, а в другій -  експлуатація її народу панівними клясами, 
переважно із “сусідів” (б. 27). На відміну від інших країн, в Україні 
національне гноблення переплелося із соціяльно-економічним 
визиском: «В більшій части[ні] Европи: в Англії, у Франції, в Ні
меччині пани і купці з тих самих людей, що й мужики, вони гово

118 Буда С. До біографії С. А  Подолинського. -  С. 200.
119 Архів Михайла Драгоманова. -  Варшава, 1938. -  Т. 1. -  С. 66.
120 Гругиевський М. З  починів... (див. прим. 57). -  С. 20.
121 Драгоманов М. Австро-руські спогади. -  С. 211.
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рять такою ж самою мовою. Так само і в Московщині. За те в нас 
на Україні вже зовсім инакше. У нас немає майже зовсім панів та 
купців українців, усі вони чужі люде: москалі, ляхи, венгри, жиди, 
німці» (б. 27, с. 40)122. Автори гостро засуджують українських панів- 
перевертнів: «І ніхто за нашу Україну, за нашу мужицьку мову й 
не заступиться! Наші пани ще й радніші, що її забороняють, бо 
вона їм нагадує, як вони покрали в нас землю нашу і волю» (б. 26: 
67). Соціяльний поділ українського населення ототожнився з 
національним. У червні 1877 р. про цї товстенькі «метелики» було 
вже повідомлення у львівській «Правді»123. Нові публікації, як і пер
ші «метелики» Подолинського, викликали критику, але оскільки 
авторство лишалося невідомим, підозріння й звинувачення за 
книжки падало на Драгоманова, як на основоположника радикаль
ного мислення серед української молоді.

Одруження з Наталею Андреевою та вгазд за кордон 
(липень -  груденьf 1877)

Улітку 1877 р. в житті Подолинського сталася подія, яка нев- 
дорзі матиме для нього катастрофічні наслідки: 29 червня (11 лип
ня) 1877 р. у Києво-Либідській Троїцькій церкві Сергій одру
жився з Наталею Андреєвою (док. 10), донькою дрібного пол
тавського поміщика Лубенського првіту124. Згідно з одним опові
данням Сергій познайомився зі своєю майбутньою дружиною під 
час російсько-турецької війни, де, нібито, вони обоє працювали при 
швидкій медичній допомозі125. Але в цій війні Подолинський участі 
не брав (л. 108). Правдоподібніше, що Сергій познайомився з 
Наталею під час медичних лекцій, які він читав для кандидаток у 
сестри милосердя Червоного Хреста126. Можливо, що сталося 
ще й так, як писав С. Бердяєв: «Закоханий без взаємності у свою 
родичку, Сергій Андрійович нерозважливо [...] побрався з іншою,

122 Збережено оригінальний правопис.
123 Правда. -  1877. -  № 11 (15 черв.).
124 ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 9505, арк. 25 зв.
125 Звіт із судового розгляду справи між Марією й Наталею Подолин- 

ськимй за право нагляду над хворим С. Подолинським (Tribunal civil de la 
Seine (Ire chambre), Audience du 18 nov. / /  Gazette des Tribunaux. -  1885. -  
19nov. -  P. 1112.

126 Лист Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора 
О. Р. Дрентельна до царської канцелярії найвищих прохань, 28 листопада 1885 р. 
(РГИА, ф. 1412, оп. 29, дело 269).
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ледве знайомою йому особою, не зійшовшись із нею вдачею»127* 
Батьки Сергія були проти такого «недостойного шлюбу», але му- 
сіли погодитися з волею улюбленого сина-одинака. Після весілля 
молоде подружжя виїхало в подорож по Европі.

Шлюб Подолинського викликав сенсацію серед «впередівців». 
Лавров навіть відкрив уже запечатаного листа до Ідельсон, щоб 
дописати: «Щойно був у мене Сергій Андрійович. Він мов би помо
лодів, чує добре й одружений. Сьогодні побачу і дружину його»128. 
Кількома днями пізніше Лавров міг уже подати детальніший звіт:

«Бачився я з ним кілька разів; бачив і його дружину. Вона ду
же молода, на вигляд нігілістка, не дуже гарна, жвава, нервова, але 
справляє враження щирості й відвертості, виховувалася в Одесі; 
відвідувала лекції з рік, здається, у Петербурзі129; дуже любить 
музику, хоча не співає й не грає. [...] Таке враження, що вони при
в'язані один до одного (усього 3 місяці шлюбу), вона слухняна, а 
він має на неї великий вплив. [...] На нього, як я вже писав, одру
ження дуже позитивно подіяло фізично (не знаю, як морально), 
моїй консьєржці він здався дуже гарним»130.

У цьому листі маємо досить повну характеристику Наталії По- 
долицської. Стриманість Лаврова в оцінці морального впливу мо
лодої нігілістки на поміркованішого соціяліста й громадського діяча 
пізніще виявилася виправданою. Але поки що подружнє життя 
вплинуло позитивно на Подолинського. У нього роїлися задуми 
праці, пляни поїздок на Захід тощо. Врешті, він подарував Лаврову 
найновіші українські видання, включно з публікаціями Драгома- 
нова, запевняючи при тому Лаврова, що Дращманов «дотримується 
тепер соціялістичних поглядів». Мабуть, Ш дуясе приємно було 
старому російському соціялістові бачити всі ті брошури й книжки,

127 Киевский С. Последний из пушкинской плеяди. -  С. 302. Чи не була 
Цією родичкою кузинка, яка жила в Парижі і до якої Лавров посилав восени 
Лопатіна, щоб розпитати, де перебував Подолинський? Сапир Б. Лавров. Годьі 
змиграции. -  Т. 1. -  С. 294.

128IISG, Архів Лаврова, Portfolio Лавров к Идельсон. Лист від 1 вересня 
1877 р.

129 Буда бачив довідку, зроблену для Дрентельна 1885 p., у якій було заз
начено, що «будучи ще дівчиною [Наталя] була замішана в соціялістичній 
Демонстрації біля Казанського собору» у грудні 1876 р. {Буда С. До біографії 
С. А Подолинського. -  С. 201). Чи відповідає це правді -  невідомо. Буді не 
вДалося підтвердити участь Наталі в демонстрації документами з архівів ІІІ-го 
відділу.

130IISG, Архів Лаврова, Portfolio Лавров к Идельсон. Лист за 5 вересня 
*877 р.
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видані «все ж таки на їхньому [українському] грунті», та чути про 
те, як його колишній близький співробітник плянує взятися за 
літературну справу «певна річ, на св<пй [українській/ниві»131.

По дорозі додому Подолинські відвідали Драгоманових у 
Швейцарії, де Сергій мав доручення від Київської громади обго
ворити справу видання журналу Громада та інших публікацій132. 
До Києва Подолинські повернулися вже наприкінці вересня. 
Сергій знову поринає в громадівську працю, як це видно з листа 
до Драгоманова у справі фінансування закордонного видавництва 
(л. 116). У студентському клюбі він читає реферати, тепер уже з 
українофільсько-конституційним напрямком, і в цих лекціях деякі 
слухачі п ізн а ю т ь  ідеї Драгоманова133. Здавалося б, що життя Подо- 
линського має ввійти в спокійне річище; але саме на ці осінні місяці 
припадає перша велика криза в його здорові: 23 грудня член Старої 
громади Вільям Беренштам повідомляє дружину Драгоманова:

* Подолинський хворий, у нього дуже розладнані нерви, хандра, 
а тепер додалось запалення легенів. Він не знає за що братися; гадав 
спочатку прожити зиму в Києві, почав тримати докторські іспити, 
потім, майже скінчивши, кинув їх, поїхав до ЕлисАветграду шукати 
місця земського лікаря, не сподобались йому там люди, повернувся 
і задумав оселитися у своєму селі, поїхав і через два тижні повер
нувся. Тепер лікарі посилають його за кордон»134.

Наприкінці 1877 р. Подолинські дістали виїзні паспорти на 
шість місяців і знову вирушили за кордон135.

Париж: перший рік постійного 
перебування за кордоном (1878)

Приїхавши до Парижа, Подолинські замешкали на вул. Ґий 
Л юсак (Gay Lussac) 24, у жвавому й життєрадісному Латинському 
кварталі, за кілька хвилин ходу від розкішного Люксембурзького

131 Лист Лаврова до Лопатіна за 7 вересня 1877 р. Підкреслення Лаврова. 
(C am p Б. Лавров. Годи змиграции. -  Т. 1. -  С. 460).

132 Архів Михайла Драгоманова. -  Т. 1. -  С. 254.
т  Бах А. Воспоминания народовольця / /  Бьілое. -  1907. -  № 3. -  С. 224. 

Бах не поділяв цих ідей і тому не пристав до гуртка.
134 Архів Михайла Драгоманова. -  Т. 1. -  С. 90. 1884 р. Про вже хворого 

Сергія його батько писав до редактора «Русской старини», що така поведінка 
сина, який «зненацька кинув складати іспити, була незрозуміла і це можна 
пояснити тільки сьогоднішним його станом» (Русская старина, -  1886. -  
№ 7 .- С .  196).

135 Паспорт датований 19(31).ХІІ.1877(РГИА,ф. 1653, оп. І.д .28).
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саду, славетної Сорбонни та знаменитої міської бібліотеки Жене- 
в’єв. Переїзд цей мав добрий вплив на Сергія; у лютому Наталя на
писала до свекрухи, що стан його здоров'я поліпшився, і «він по 
дві години з ранку працює в міській бібліотеці»136. Можливо, до 
цього спричинилося ще й родинне щастя: подружжя очікувало 
дитину, яка й народилася 26 березня137.

У радикальних колах російської колонії щаслива родинна подія 
набрала сенсаційного змісту, коли батько наважився новонарод
женого сина охрестити. «Не знаю, чи писав я Вам, -  повідомляв 
Лавров Лопатіна, що Подол [инський] хрестить тут свого сина і ка
зав мені, що попросить Вирубова за хрещеного батька. То буде 
комедія!» До комедії не дійшло: маленького Володимира охрес
тили 16 квітня в російському православному соборі Александра 
Нєвського, а хрещеним батьком був не названий вище філософ- 
позитивіст, а батько Сергія. Хрещеною матір’ю була тітка Сергія -  
Катерина Кудашева138. Все ж таки факт, що батьки-атеїсти хрес
тили сина та ще в такій аристократичній атмосфері, дивував 
Лаврова. «[Його] вже й охрестили!», -  сенсаційно повідомляв він 
Розалію Ідельсон139. Поглузував собі Лавров із заяви Наталії По- 
долинської, що дитину хрестили обливанням, за «малоросійським» 
звичаєм140.

За 1878 р. не збереглося жодних листів Подолинського і не 
відомі жодні публікації, окрім двох польських перероблень його 
«метелика» Про багатство та бідность (6.28,29). Про душевний 
стан Подолинського та еволюцію його поглядів довідуємося з 
листів Лаврова, який тоді знову жив у Парижі та часто зустрічався

136 Лист від (9) 21 лютого 1878 р. (РГАЛИ, ф. 1348, on. 1, д. 678).
137 Наступного дня Сергій зареєстрував новонародженого сина в 

присутності двох французьких свідків. Ville de Paris, Archives de l’E tat civil, 
Registre des actes de naissance, 5e ArrondLssement, n 787. Mfm: 5MI3R114. У 
цьому документі зазначено вік матері немовляти: 21 рік.

138 У церковній книзі реєстрації хрещень подано дату за юліанським 
календарем: 4 квітня. Інформацію переслав листом від 14 березня 1995 р. 
°* С. Оболенський, секретар Ради Російської православної єпархії в Парижі. 
За послугу щиро дякуємо.

139 IISG, Архів Лаврова, лист Лаврова до Ідельсон від 17 квітня 1878 р. 
У листі Лавров підкреслює, що пологи відбулися щасливо й без допомоги 
^ороформу, проти якого виступав С. Подолинський.

140 Лист Лаврова до Лопатіна, 19 квітня 1878 р. ( Сапир Б. Лавров. Годи 
Змиграции. -  Т. 1. -  С. 535).
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з ним у перших місяцях 1878 р. Молодий українофіл висвітлював 
події в Україні так песимістично і засмутив старого російського 
радикала до такої міри, що Лавров починав підозрювати свого 
співбесідника в перебільшенні негативного боку ситуації лише для 
того, щоб могти самому «відійти від справи»141. Зустрічі й розмови 
з поміркованим громадівцем дратували старого пропагандиста ще 
й тому, що після невдалого «ходіння в народ» він сам почав 
схилятися до радикальніщого способу дії, тоді як цогляди 
Подолинського справляли враження еволюції в протилежний бік. 
З обуренням Лавров скаржився Лопатіну: «Торік [Подолинський] 
писав соціально-революційні книжки, а сьогодні вже тлумачить, 
що, можливо, наука (1!) зможе довести, що потрібно кілька поколінь 
розвитку думки, щоб стати соціялістом»,42.

Цими в’їдливими словами Лавров хотів підкреслити своє 
розчарування хиткістю поглядів молодшого колеги; також 
можливо, що довголітній спостерігач людської психіки вбачав у 
Подолинського загрозу метаморфози з запального активіста в 
розважливого аналітика-науковця. Нахил до науки ніколи не по
лишав Подолинського, а тепер він набув ще й багатий життєвий 
досвід: кількалітня інтенсивна праця в російських і українських 
підпільних організаціях, цінна практика сільського лікаря та 
учителя на медичних курсах і, врешті, авторство низки популярних 
і наукових публікацій. Цей життєвий доробок потребував переос
мислення та узгодження з досягненнями світової науки — новими 
дослідженнями й теоріями. Лише на підставі особистої праці Подо
линський міг накреслити для себе нові пляни на майбутнє.

У середині квітня Подолинські виїжджають «на дачу» в Кла- 
мар поблизу Парижа і на більше як рік ми втрачаємо по них слід. 
Можна здогадуватися, що протягом цього періоду Сергій підтри
мував контакти у видавничих справах з Драгомановим й іншими 
громадівцями та, напевно, листувався з батьками. З іншого боку, 
мусів зав’язати добрі стосунки з французькими науковцями, бо вже 
в наступному році він читатиме реферат на з’їзді в Монпельє.

141 Лист Лаврова до Лопатіна, 20 лютого 1878 р. ( Сапир Б. Лавров. Годьі 
змиграции. -  Т. 1. -  С. 502). Двома днями пізніше Лавров писав: «Розмова з 
Подолинським мені зіпсувала настрій» (Там само. -  С. 504.)

t42 Лист Лаврова до Лопатіна, 12 березня 1878 р. ( Сапир Б . Там само. -  
С. 511). В одному з попередніх листів до Лопатіна Лавров прозиває Подо
линського «Подождихом» (Там само. -  С. 506.)
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10 лютого 1878 р. помер Клод Бернар, професор медицини Па
ризької медичної школи. Він був визначною постаттю в медичній 
науці, якій належало кілька важливих відкриттів. Бернар виступав 
новатором в експериментальних клінічних роботах, написав низку 
наукових праць, які стали класичними в медичній літературі143. 
Узимку 1872 р. Сергій залюбки слухав виклади визначного фізіоло
га, а після його смерти, з пошаною, присвятив йому велику статтю, 
у якій докладно описав його довгий і тяжкий науковий шлях (б. 31).

До кінця року Подолинський закінчив свою найбільшу за об
сягом працю -  Житгітя й здоров'я людей на Україні (б. 32)ш. 
Написана на підставі особистого лікарського досвіду, набутого в 
селі й Києві, та найновіших публікацій з медицини, ця праця 
здобула авторові визнання як «фундатора української соціо- 
етногігієни»145. У книжці Подолинський висвітлив проблеми гро
мадської та особистої гігієни українського населення146. Подо
линський розглядає здоров’я людей у взаємодії з навколишнім 
середовищем: екологією, кліматом, водою, повітрям, обміном 
енергії тощо. Він вважав, що радикальне поліпшення народної гі
гієни в Україні може настати лише з радикальною перебудовою 
соціяльних умов. Україна багата, земля родюча, вода добра, клі
мат сприятливий, народ працьовитий; а все ж таки, люди хворіють 
і недоїдають, смертність висока. Відсутність елементарної гігієни 
сприяє зростанню недуг і пошестей. Людність України -  це 
переважно селяни і тому їхньому життю присвячено найбільше 
уваги, але автор не забуває й інші прошарки населення. З появою 
в країні індустріяльного капіталізму руйнується традиційне 
селянство і виникають нові види експлуатації. Посилаючись на 
особистий досвід лікарської праці в селі, автор описує жахливий 
вплив цукрових заводів на сільське населення:

«Роботи на буряках та по заводах мають взагалі дуже поганий 
вплив на життя українських людей. Одначе тепер ми про них го

143 Найвідоміші праці: Bernard С. Lesons sur la physiologie et la pathologie 
du syst&me nerveux. -  Paris, 1858; Bernard C. Introduction k l’̂ tude de la m&iecine 
exp6rimentale. -  Paris, 1865.

144 У скороченому вигляді праця вийшла також російською мовою (6.33).
145 Злупко С, М. Сергій Подолинський. -  С. 48.
146 Цю рідкісну книжку зреферував С. Злупко (там само. -  .С. 51-60). 

Десятий розділ моноірафії, «Пошесті та інші хвороби в Україні*, передруко
вано в антології за редакцією Р. Сербина «Сергій Подолинський: Вибрані 
твори» (с. 99-120).
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воримо тільки у зв’язку з поширенням сифілісу. Я мав нагоду ба
чити, як воно є насправді. Жив я якраз у такому місці, де вже заводи 
кінчаються. З одного боку, на Київщині, від мене в 10-20 верст[ах] 
було аж 4 заводи, з другого, на Херсонщині, вже ні одного. Так само 
й сифілісу було з одного боку далеко більш[е], ніж з другого” (бб. 32, 
с. 116; 80, с. 120).

Так, на Херсонщині с. Коробчине мало 40 -  50 сифілітиків на 
З 500. -  4 000 жителів, а на Київщині село, яке лежало між двома 
цукровими заводами, мало 80 -  90 сифілітиків на 2 500 -  3 000жи
телів. Тут варто додати, що Подолинський звичайно аналізував 
дані про Україну порівняно з даними про інші європейські країни.

Другий рік наукової праці на Заході (1879)
За початкові місяці 1879 р. не знаємо нічого про Подолинсь- 

кого, крім того, що в лютому з’явилися дві його статті: у Петербурзі -  
про Клода Бернара, та в Новому Саду -  про соціалізм і дарвінізм. 
Цікаво, що сербський журнал надрукував працю (б. ЗО) на рік ра
ніше, ніж французький (б. 37), німецький (б. 42) та український 
(б. 47). Уже сербська стаття привернула до себе увагу широкого 
кола читачів. 31 серпня 1879 р. Едвард Бернштайн писав Лаврову, 
що добре знає Подолинського й додав: «Я його дуже поважаю за 
його знаменитий ескіз на тему дарвінізму та соціялізму»147. Того ж 
таки літа праця була добре відома в Галичині, куди Подолинський 
надіслав її для друку (л. 125), і там вона захопила читацьку публіку. 
Іван Франко писав зі Львова до Павликау Швайцарію: «Питання, 
котре він [Подолинський] обробив у своїй статті, -  соціалізм і 
дарвінізм, у нас літом займало геть людей і багато викликало спорів, 
навіть на університеті (на годинах Охор[овича]), де спори завзято 
велися щось зо дві неділі»148.

Стаття Подолинського була спрямована проти дарвіністів 
Ернеста Гекеля та Оскара Шміта, які, посилаючись на теорію про бо
ротьбу за існування, заперечували можливість рівності в розвину
тому суспільстві та доводили, що соціалізм прийнятний лише для

147 Сапир Б. Лавров. Годьі змиграции. -  Т. 2. -  С. 224. Сапірові не була 
відома сербська стаття й тому він дивувався, як Бернштайн міг знати вже в 
серпні 1879 р. про статтю, яка вийшла французькою мовою в березні 1880 р.

148 Лист за 10 жовтня 1879 р. Павлик М. Переписна Михайла Драгоманова з 
Михайлом Павликом (1876-1895). У 4 т. Т. З (1879-1881). -  Чернівці, 1910. -  
С. 141). Статтю могли знати або із сербського журналу, або з рукопису.
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нижчих стадій суспільного життя. Подолинський відкидав тверд
ження, що теорія Дарвіна суперечить соціялізмові та соціяльній 
солідарності. Лише «в перших формах господарського впорядку
вання і при теперішньому капіталістичному способі добування» 
боротьба за існування виявляється боротьбою між особами; циві
лізовані люди розуміють, що міжособова солідарність корисніша, 
ніж взаємне винищення. Щодо рівності, то соціялісти вимагають 
не цілковитої.рівності, а рівності політичної, рівності громадян
ських прав та скасування соціяльних кляс. Боротьба існує й буде 
існувати, але в умовах соціялізму це буде боротьба людей з приро
дою, -  за опанування природи, а для цього потрібна міжособова 
солідарність. Відкидаючи міркування зоолога Шміта, Подолин
ський використовує дослідження Альфреда Еспінаса, який у щойно 
опублікованій праці про товариства тварин (les soci£t£s animates) 
доводив, що найкраще впорядковані громади існують у тварин з 
найвищим ступенем розвитку. Зауважимо, що у своїй статті По
долинський виступає як соціяліст і як нау ковець; його зацікавлення 
не обмежується гуманітарними дисциплінами (економією, політо
логією, історією тощо), а сягає природничих наук, над якими він 
працює й роздумує. Подолинський шукає того суттєвого зв’язку між 
людиною і навколишнім світом, на якому побудоване людське життя.

Навесні Подолинський вирушив у довгу подорож по Франції 
та Еспанії. Пішки зробив кілька екскурсій у гори центрального 
масиву Франції та відвідав головні міста Півдня -  зупиняючись 
по кілька днів у Ліоні, Вьєні, Валенсі (на Роні), Арлі, Марсеї, 
Тулоні, Німі, Монпельє, Нарбоні та Перпіняні. Згодом оглянув 
Еспанію. Свою подорож мандрівник описав наступного року, але 
з невідомих нам причин його дуже цікава стаття вийшла друком 
лише наприкінці 1882 р. (б. 63). Подорож дала авторові змогу поба
чити велику національну розмаїтість населення в південній Фран
ції та Еспанії і звернула його увагу на прагнення цих народів збе
регти свою ідентичність. Подолинський описує й характеризує ка
талонців, андалузів, кастільців, арагонців, лузитанів та басків. 
Найбільше зупиняється на каталонцях: вони ж найкраще розви
нули хліборобство, а Барселона стала промисловою й торговельною 
столицею Еспанії. Порівнюючи Каталонію з Кастілією, він дійшов 
висновку, що переможені каталонці тепер у кращому становищі 
від своїх переможців, бо Каталонія зуміла зберегти своїх власних 
робітників і свою власну інтелігенцію. До того ж «каталонські ро
бітники не належать до тих, що дають себе покірно експлуатувати.
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Барселона була вже свідком безлічі страйків, малих бунтів і кількох 
правдивих революцій» (6.63, с. 31).

З поліпшенням стану економіки в Каталонії відновилося жваве 
життя в літературі, науці, мистецтві. Автор запримітив усюди пра
гнення до збереження й розвитку особливо каталонських рис та 
намагання піднести провінційне життя, оберігаючи його від впливу 
будь-якої державної централізації. Це ж і суть руху, який звуть «ка- 
талонізмом»: він не виключно політичний, чи науковий, чи літера
турний, а «сукупність усіх рухів, у всіхталузах громадського життя, 
які складають оригінальність каталонської культури» (б. 63, с. 36). 
У Барселоні Подолинський був присутній на сходинах з приводу 
заснування Каталонського щоденника. Уривок, який тут наводимо, 
автор не міг написати без свідомого порівняння з українською ситуа
цією. Захищаючи газету від її противників, «один з редакторів Ката - 
донського щоденника почав з розгляду звинувачення каталонців у 
сепаратизмі, у стремлінні відділитися від Еспанії і заснувати окрему 
державу, можливо, навіть ворожу. Він указав на всю необґрунтова
ність таких звинувачень, які походять від нерозуміння проблеми 
або від недоброзичливого змішання понять про місцеву автономію, 
про вільний розвиток мови й літератури, з поняттям про окреме 
політичне існування. За його словами, передова каталонська партія 
зовсім не бажає відділитися від споріднених племен, які складають 
разом з нею спільну вітчизну, Еспанію,а лише бажає добитися повної 
свободи для розвитку тих народних особливостей каталонців, котрі, 
як наприклад, мова й література, необхідні для збереження їхньої 
народної оригінальності. В усьому іншому каталонізм сходиться зі 
звичайним поняттям про федералізм і демократію. Ми хочемо, -  
сказано в програмі [Diari Catala. -  1879. -  № 1. (Barcelona)] -  іти 
вперед рішуче в усьому -  у науці і релігії, у мистецтві і політиці, але в 
той самий час ми будемо завжди мати на увазі й особливу мету — 
відродження нашого провінційного життя» (б. 63, с. 37).

Зусилля каталонців зберегти свою ідентичність і окремішність 
перегукуються з подібними змаганнями ірландців, про що Подо
линський також пізніше писатиме в дуже прихильному тоні (б. 49). 
Для цього була особиста причина: український соціяліст поділяв 
ці погляди, а остаточний висновок, написаний про Еспанію, можна 
було застосувати до Російської імперії: «триста років старань злити 
в одно всі елементи, з яких складається еспанська національність, 
не дали бажаного висліду, і вільна федераційна форма громадського 
життя заявляє свої права на існування» (б. 63, с. 57).
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Вакаційний місяць липень Подолинські провели разом з Дра- 
гомановими та М. Павликом у Швайцарії. Для Сергія це були «ро
бочі» канікули: він писав тоді науково-популярну книжку на со- 
ціяльно-економічні теми (л. 117). Нова монографія -  Ремесла й 
фабрики на Україні (б. 45), писана «драгоманівкою», була готова 
вже на початку 1880 р. (л. 125) і Драгоманов надрукував її того ж 
таки року. Подолинський присвятив цей твір праці: у книжці чер
воною ниткою проходить тема користування людською працею від 
часів первісного суспільства до сучасногб капіталізму. Автор 
пояснює, як праця була організована в давнину, «як вона тепер 
ведеться і які найпотрібніші були б зміни»; зокрема його цікавить 
«життя й доля працюючих людей на Україні» (6.45, с. 3). Моног
рафія багата цікавими матеріялами з економічної історії України, 
зокрема з життя ремісників та робітників мануфактур і фабрик. 
Автор-соціяліст висвітлює теорії поділу праці, додаткової вартості, 
експлуатації робітників та переваги громадської (соціялістичної) 
власності над приватною. Він приходить до висновку, що експлуа- 
Тація робітників виникла внаслідок приватної власності й 
індивідуальної праці і що в майбутньому всі ремісницькі майстерні, 
мануфактури й фабрики «повинні належати до громад тих 
робітників, котрі на їх працюють» (б. 45, с. 145-146). Хліборобство 
й торгівлю Подолинський не розглядав у цьому творі, бо залишив 
їх для окремих студій (б. 45:3,64,91). Однак, виступаючи проти 
привласнення здобутків чужої праці в усіх галузях виробництва, 
він уважав за потрібне заявити, що «земля повинна належати до 
громад людей, котрі на ній працюють» (б. 45, с. 146).

Переконаний у перевазі «громадівства» над приватною влас
ністю та засуджуючи експлуатацію однієї людини іншою, Подо
линський не схвалював примусового соціялізму й не відкидав 
можливості приватного господарства без найманої праці. Будучи 
переконаним, що осібні господарства не втримаються поруч з гро
мадськими, він все ж таки допускав їхнє існування:

«Коли б нас хто запитав, чи хочемо ми скасувати дрібні му
жицькі хліборобські господарства, де хазяїн робить сам без най
митів і такі самі дрібні ремісницькі господарства, то скажемо: в 
таких самостійних господарствах, хоч і осібних, ми великого лиха 
не бачимо, бо в їх нема гіршої неправди: користування чужою 
працею. Усі ж господарства, як хліборобські, так ремісницькі, ма
нуфактурні й фабричні, на котрих єсть хоч один наймит, мусять 
бути повернуті в громадські” (б. 45, с. 146).
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З цього бачимо, що Подолинський віддавав перевагу людині над 
теорією. «Громадівство» українського соціаліста гуманне, й тому 
його не можна нав’язувати силоміць. Тут якраз цікаво розглянути 
ставлення Подолинського до конвеєрної системи праці. Дрібний 
поділ праці у мануфактурі чи на фабриці підвищує її продуктив
ність і тим самим стає корисним для господаря, який наймає 
робітників. Але цей спосіб організації праці шкідливий для пра
цівника: звівши свою активність до простих обмежених рухів, 
людина перестає думати, починає працювати, як машина, і поволі 
тупіє. Такий робітник стає менш працездатним і більш залежним 
від господаря (б. 45, с. 87-89).

Одночасно з працею над новими виданнями Сергій, мабуть, 
готувався уже в Швайцарії до наукового з’їзду Французької асо
ціації сприяння наукам.

Із серпня Подолинські повернулися до Парижа, а 29-го того ж 
місяця в них народився другий син, якого охрестили місяцем піз
ніше, у тому самому храмі, що й першого сина149. Хрещеним бать
ком був Яким Андреєв, батько Наталії (відсутнього, дідуся дитини 
заступав граф Микола Муравйов- Амурський), а хрещеною матір’ю 
стала мати Сергія Андрійовича. Вказівкою на те, що в молодому 
подружжі почали виникати проблеми, може бути факт, що ні при 
пологах, ні наступного дня, коли записували немовля до міської кни
ги новонароджених, батька в Парижі не було -  саме тоді він читав 
дві доповіді на науковому з’їзді в південнофранцузькому містечку 
Монпельє. З’їзд не мав обмежень щодо членів асоціяції, але щоб у 
ньому брати участь, слід було мати високу кваліфікацію; тому ви
ступ 29-літного чужинця можна вважати його особистим досяг
ненням. Першого дня Сергій читав про санітарний стан на Київ
щині150. Цю тему молодий лікар прекрасно знав з наукової літера
тури та власного досвіду; їй була присвячена його монографія та 
стаття в петербурзькому журналі (бб. 32,33). Наступного дня ук
раїнський науковець вистудив з оригінальним теоретичним дослід
женням -  «Про людську працю й збереження сили». Коротенька

149 Реєстрація народження: Ville de Paris, Archives de lTtat civil, Registre 
des actes de naissance, 5e Arrondissement, n 787. Mfm: 5MI3R117. Хрестини 
зареєстровані за юліанським календарем: 18 (ЗО) вересня. Інформацію надано 
о. С. Смоленським.

150Широке резюме доповіді вміщено в актах конгресу (б .35).
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замітка про цю доповідь у друкованому звіті з’їзду151 вказує на те, 
що або новаторські думки автора на цю тему не були ще достатньо 
вироблені, або їх не сприйняла редакція збірника.

Переїзд до Монпельє й полеміка з Лавровом 
(осінь, 1879 -  весна, 1880)

Після виїзду з України наприкінці 1877 р. Сергій Подолинсь- 
кий перебував постійно на Заході аж до травня 1885 р. Після на
родження другої дитини 1879 р. збільшилася потреба забезпечити 
родину нормальними умовами проживання. Мабуть, південь Фран
ції, який Подолинський оглянув ще навесні, йому сподобався, бо 
вибір впав на Монпельє. Наприкінці того ж року Подолинські пе
реїхали до цієї курортної місцевості, яка до того ще славилася зна
менитою медичною школою. Спочатку жили в самому містечку152, 
але вже на початку 1880 p., Сергій придбав віллу за містом, яку 
назвав «Українським хутором»153. Ставши de facto емігрантом, По
долинський вже не звертав уваги на небезпеку політичної компро
метації перед російськими властями. За його прізвищем почали 
з’являтися не лише наукові праці, а й політичні твори.

Улітку 1879 р. Подолинський написав для французького жур
налу Реформа статтю «Нігілізм у Росії» (б. 34)154. Вона важлива 
для нас тим, що висвітлює політичні й філософські погляди автора 
наприкінці 1870-х років, а викликана нею полеміка з Лавровом 
указує на тодішні складні відносини між українськими соціяліс- 
тами та їхніми російськими колегами. У статті Подолинський по
дає нігілізм як негативну філософську течію, яка призводить до 
деструктивних соціяльних наслідків. Нігілістичне мислення й від
повідна до нього поведінка виникли за царювання Миколи І як 
реакція на пануючий деспотизм. Це явище властиве привілейо

151 Podolimky S. Le travail humain et la conservation des forces / /  Compte 
rendu de la se session. 1880 p. ЮО7 .

152 У списку учасників вищезгаданого наукового з'їзду адреса Подолин
ського зазначена: 4 Bd Henri IV, Montpellier. Вона й у листах Подолинського 
за січень 1880 р.

153 Французькою мовою: Mas de ГОикгаїпе (Павлих М. Переписка Ми- 
хайла Драгоманова з Михайлом Павликом- -  Т. 3. -  С, 382).

154 Цієї статті не вдалося розшукати М. Грушевському, коли він писав 
працю про Драгоманова й женевських соціалістів (Грушевський М. З починів... 
С- 21). д  Корнійчук і М. Мешко віднайшли статтю, коли вже закінчували 
св°ю монографію й тому не встигли її використати (Корнійчук JI. Я., Меіико І. М. 
Економічні погляди С. А. Подолинського. -  К., 1958. -  С. 186-188).
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ваним клясам російського суспільства -  дворянству й чиновницт
ву. Воно майстерно описане М. Гоголем у Мертвих душах та М. Сал- 
тіковим-Щедріним у Сатирах. У консервативних колах нігілізм 
зводиться до апатії, лінивства та пошуку насолод. Радикальний 
нігілізм призводить до бажання все перевернути, все знищити. 
Чисті нігілісти -  люди без моральних засад. Такими нігілістами 
Подолинський уважав Сенковського та Писарєва, а сильні або й 
переважаючі нігілістичні риси вбачав у Нечаєва та Бакуніна. Саме 
своїм негативізмом захоплював російську молодь роман 
Чернишевського Що робити?

Подолинський уважав, що коли нігілісти висувають на місце 
існуючого суспільного ладу новий, соціялістичний лад, вони пе
рестають бути нігілістами і стають соціялістами. Соціялізм -  це 
свого роду антитеза до нігілізму: вона випливає з нігілізму, його 
доповнює і перероджує. Нігілісти не вірять у ніщо -  соціялісти ві
рять у соціялізм. Соціялізм -  це цілком позитивне явище, спрямо
ване на соціяльну солідарність і об’єднання людських сил для 
спільного добра. У Росії соціялізм спирається на радикальну сту
дентську молодь та інтелігенцію, яка вийшла з її лав. Нігілізм 
радикальної молоді логічно веде до соціялізму, бо інтелігентні люди 
не можуть задовольнитися руйнуванням старого без того, щоб на 
його місці не будувати чогось нового. Тому в російському револю
ційному русі Подолинський критикує не соціялізм, а його недос
коналість. По-перше, революціонери чітко не розмежовують 
соціалізм і нігілізм. По-друге, «кривавий шлях, яким пішла най
більш войовнича, але найменш цивілізована частина російських 
соціялістів, призвів до втрати симпатій тих елементів, які 
поміркованіші, але стійкіші у своїх гуманістичних принципах, та 
розвиненіші інтелектуально й морально» (б. 34, с. 365).

Стаття Подолинського обурила Лаврова. Щоб виправити 
«фальшиві й фантастичні ідеї» та «дивні помилки», яких, на його 
думку, допустився український автор, «старий російський 
соціяліст»155 вирішив дати читачам журналу Рівність «правильніше 
уявлення» про сучасний революційний стан у Росії. Лавров глузує
з поглядів Подолинського, який уважає себе «стійкішим у своїх 
гуманістичних принципах та розвиненішим інтелектуально й 
морально» від російських революціонерів-соціялістів. Останніх

155 Так підписав свою статтю Лавров: Un vieux socialists russe, “Le 
mouvement socialiste” / /  L’figalit6. -  1880. -  N. 1,2.

88



Подолинський зображує «особами без принципів» та «найменш 
цивілізованими» — а це ж якраз вони віддають своє життя на 
царських шибеницях!

Коли порівнюємо статті обох авторів, бачимо, що Подолинсь
кий. намагався по-новому висвітлити участь молоді в революцій
ному русі та аналізував її недоліки^ а Лавров звів свій коментар до 
панегірика всім російським революціонерам, не розрізняючи 
нігілістів і соціялістів та не визнаючи в російському революційному 
русі жодних вад. Відкидаючи критику Подолинського стосовно ні
гілістів як критику проти соціялістів, Лавров робить з її автора мало 
що не ворога російських соціялістів-революціонерів* Не називаючи 
прізвища Подолинського, Лавров тричі критикує його у своїй 
статті, до того ж приписує йому не його думки або змішує його 
слова з цитатами, вихопленими з реакційної статті іншого автора.

Виступ Лаврова завдав Подолинському великої прикрості 
(л. 123). Його вразило не те, що з ним не погоджувалися, а те, що 
Лавров спотворив його думки й критикував Подолинського за не 
його слова. Подолинський просив Лаврова самому подати до жур
налу спростування, щоб не роздувати полеміки у французькій пресі. 
Образливим Подолинський уважав ще й те, що Лавров називав його 
не на ім’я, а говорив про нього лише як про «українського соці- 
яліста». Подолинському, мабуть, здалося, що Лавров намагався 
перетворити перед французькою публікою його теоретичний аналіз 
на напад українського соціяйіста на російський соціялізм. Чи не 
був це прихований намір «старого російського соціяліста» дискре
дитувати незалежний український соціялістичний рух?

Чи написав Лавров поправку до своєї статті — не знаємо; у 
Рівності не з’явилися ні лист Лаврова, ні відповідь, яку Подолинсь
кий надіслав ще на початку лютого, на статтю Лаврова (л. 124). Аж 
У травні 1880 р. було надруковано коротку замітку Подолинського 
в Соціалістичному огляді під заголовком «Соціалізм, нігілізм, те
роризм. Відповідь “старому російському соціялістові"» (б. 38)156. 
У статті Подолинський закидає Лаврову силкування зобразити 
його «ворогом революційного руху в Росії» тоді, як той знає, що 
соціялістичний рух в Україні «так само революційний, як у Росії» 
та, що Україна «в більшій мірі поповнює кадри великої російської

м 156 Повний текст статті, але не завжди в точному перекладі, надрукова- 
М. Грушевським (б. 68).
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партії ніж більшість російських провінцій». Подолинський ще раз 
пояснює різницю між нігілізмом (негативним, безпринципним, 
деструктивним) та соціялізмом (позитивним, конструктивним), і 
наполягає на тому, що «між російськими соціялістами багато ще 
безпринципних нігілістів» і що його обов’язок «не замовчувати 
правди перед європейською публікою». Щодо «тероризму -  нової 
тактики революційної партії в Росії», то Подолинський сумніваєть
ся в моральності й корисності потаємних політичних убивств і 
замахів. Інші терористичні виступи -  «збройний опір жандармам, 
повстання, викликання збурень в армії задля революції» -  По
долинський не лише схвалює як право оборони, а вважає за «святий 
обов’язок кожного революціонера в Росії, доки в ній існує деспо
тично-автократичний режим». Врешті, Подолинський визнає Лав
рова своїм, правда — уже «колишнім учителем» і поблажливо 
сприймає поводження з правдою «старого російського соціяліста», 
який «хоче здатися радикальнішим». Незважаючи на цю гостру 
полеміку на сторінках французької періодики, обидва соціялісти 
продовжували співпрацю в царині спільних наукових та політич
них зацікавлень (лл. 128,132,133).

“Сонячна енергія й людська праця” (1879-1882)
Найбільше уваги до Подолинськрго як науковця привернуло 

його дослідження про збереження й перетворювання сонячної енер
гії людською працею. Після першого виступу влітку 1879 р. на 
науковому з’їзді в Монпельє, Подолинський далі розробляв її, доки 
психічна хвороба не обірвала цю можливість. На ту тему Подо
линський надрукував, шість статей: по одній російською та 
італійською мовами, і по дві французькою та німецькою (б. 36,40, 
41, 53, 54, 65). Повідомляючи Ф. Вовка про появу першої етап і, 
Подолинський писав, що ця «самостійна теорія» має «подати 
соціялізм і закони Маркса як необхідний наслідок загального 
закону збереження енергії» (л. 125). Енергія, про яку мовиться, це 
сонячна енергія, а засіб збереження -  людська праця. У першій 
студії, французькою мовою, Подолинський заявив, що «головним 
завданням праці має бути безмежне збільшення енергії» (б. 36, с. 70). 
У другій франкомовній статті він уточнює: «саме соціялізм є тим 
способом виробництва, який може нагромадити найбільше 
сонячної енергії на землі, або, що виходить на те саме, найкраще й 
найлегше задовольнити всі потреби людства» (б. 40, с. 363; 
68, с. 206).
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ЗО березня 1880 р. Подолинський надіслав Марксові свою 
працю та пояснив у листі, що для неї дав спонуку його Капітал 
(л. 134). Відповідь від Маркса малалрийти негайно, бо вже 8 квітня 
Подолинський дякував йому за лист і стурбованість його здоров’ям. 
Але жодних думок про цю статтю Маркс не висловив, і Подолинсь- 
кому довелося нагадувати, що він «з нетерпінням» чекає на Марк- 
сову оцінку цієї «спроби погодити додаткову працю з панівними 
фізичними теоріями» (л. 136). Чи було ще якесь листування між 
ними -  невідомо; знаємо лише, що Маркс зробив зі статті конс
пект157 та пізніше звернувся до Енгельса за його оцінкою. У грудні 
1882 р. Енгельс визнав за Подолинським відкриття, «що людська 
праця може довше затримувати сонячну енергію на поверхні землі», 
але одночасно заявив, що неможливо «висловити економічні від
носини в фізичних одиницях». Остаточно Енгельс вважав, що По
долинський «зійшов на манівці, тому що хотів знайти новий нау- 
ково-природничий доказ ніа користь соціялізму*158.

Ця негативна заувага Енгельса була однією з причин хисткої 
позиції Подолинського в радянській історіографії та неприхиль
ного ставлення до нього деяких дослідників. Науковці не брали до 
уваги, що Енгельс висловив свою оцінку лише на підставі короткого 
італійського тексту. Щодо Маркса, то взагалі залишається загадкою, 
який текст він читав. М. Грушевському, що перший надрукував 
листи Подолинського до Маркса, були відомі тільки три тексти 
українського соціаліста, видані після написання листа Подолинсь
кого Марксові. Жодна з тих статей не могла бути надісланою в 
березні 1880 p., і тому Грушевський не пробував визначати самого 
тексту. С. Злупко, знаючи лише про чотири пізніші публікації, здо
гадувався, що автор «зробив для Маркса німецький або французь
кий варіант» російськомовної праці, пізніше опублікованої в 
Слові159. Властиво, Подолинський надіслав Марксові свою першу 
статтю, надруковану в січневому числі Міжнародного журналу 
біологічних студій (б. 36). Підтвердження на це маємо в листах 
Подолинського від 24 березня до Лаврова (л. 133) та від 6 лютого 
До Вовка, де він навіть подає точну назву статті (л. 125).

157 Кузпецов П. Г. Его действительное откритие / /  Подолинский Сергей 
Андреевич (Сер. Мьіслители отечества). -  М.: Ноосфера, 1991. -  С. 10. Ци
тати листів та аналіз дискусії див.: Грушевський М. З  починів... (див. прим. 57). -  
С. 209-211; Злупко С. Сергій Подолинський... (див. прим. 55). -  С. 76-77,90-92.

158 Грушевський М. Там само. -  С. 209-211.
159 Злупко С. Там само. -  С. 77.
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Теорія Подолинського захоплювала дослідників як природо
знавчих так і суспільних наук. Грушевський перший перевидав ні
мецьку версію з додатком, узятим з іншого французького тексту 
(6.68). Володомир Вернадський згадував Подолинського як нова
тора у своєму знаменитому дослідженні з геохімії160. На Заході його 
розглядали як предтечу екологічного мислення Хуан Аліє-Мартінез161 
і Моро Боромео162. У новітні часи оригінальна російська версія була 
перевидана в Москві (б. 84), українською мовою у Львові вийшла 
версія, що ЇЇ надрукував Грушевськйй (б. 73), а в Києві вийшов 
переклад з російського видання, з додатком із другої французької 
статті (б. 87). Фотокопією було перевидано італійську статтю з La 
plebe (б. 85).

Журнал “Громада” та інші наукові 
й видавничі справи (1880-1881)

Ідею соціялістичного часопису, виданого спільними силами 
українців Російської та Австро-Угорської імперій) Подолинський 
висував уже починаючи з 1874 р. Врешті 1 вересня 1880 p., після 
довгих дискусій, М. Драгоманов, М. Павлик іС. Подолинський під
писали редакційну «Програму» нового українського двомісячного 
журналу. Символічна назва -  Громада -  указувала на те, що жур
нал мав стати водночас речником «громад», організацій 
українофільської інтелігенції, і «громадівства», сефто українського 
шляху до соціялізму, як Подолинський пояснював Смірнову 
І875 р. Символічною за своєю соборністю була також редакційна 
колегія, складена з двох наддніпрянців та одного наддністрянця. 
Подолинський взяв на себе кошти друкування і, згідно зі 
свідченням співредакторів163, був головним оборонцем радикаль
ного напряму програми, яка заявляла:

«На Україні ще може менше, ніж де інде, можна сподіватися, 
щоб начальства й панства по волі зреклись свого панування й через 
те простому народу на Україні не обійтись без оружного бою і пов
стання (революції). Тільки це повстання передасть у руки хлібо

160 Vernadsky W. Lag6ochimie. -  Paris, 1924. -  P. 334-335.
161 Martinez-AlierSchliipmann K. Ecological Economics: Energy, Environ

ment and Society. -  Oxford, Blackwell, 1987.
162 Borromeo M. Podolinskij un intellettuale organico / /  Quaderni di storia 

ecologica. -  Milano, Cooperativa Universitaria Editrice Scienze Politiche, 1991. -  
P. 131-137.

163 Подробиці див.: Грушевський M. З починів... (див. прим. 57). -  С. 83-84.
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робських і робітницьких громад і товариств сили природи й стру- 
менти, потрібні для здобутку» (б. 46).

Часописної Громади вийшло лише два числа на початку 1881 р. 
У першому числі, крім спільно підписаиої «Програми» (б. 46), 
Подолинський умістив українську версію попередньо виданої праці 
про соціялізм і дарвінізм (б: 47) та першу (англійську) частину 
студії про соціялістичний рух в Англії й Ірландії (б. 48). До другого 
числа журналу ввійшла стаття про Ірландію (б. 49) та коротке 
повідомлення про соціялістичні рухи в Західній Европі (б. 50). 
Автор допровадив розповідь про робітничий рух в Англії до початку 
1870-х років, коли там діяли дві ворогуючі одна з одною міжнародні 
спілки робітничих товариств. Подолинський був певний, що за 
поганий стан «міжнародного руху в Англії винен централізм Марк
са та його головної управи Інтернаціонала» (б. 48, с. 63). Ірландський 
рух український соціяліст розглядав окремо, «бо в Ірландії треба 
звернути увагу не тільки на звичайні державні й господарські 
справи, а ще й на національні (породні) й релігійні (церковні) 
одліки [відмінності] цієї землі» (б. 49, с. 137). Автор виклав історію 
довгої боротьби ірландців проти англійської неволі. Хоча в тексті 
немає безпосереднього порівняння з Україною, та все ж таки вислів 
про Феніянів як товариство, що стало так називатися «на пам’ять 
от колишнього ірландського козацтва та його гетьмана Фіна» і деякі 
інші заузаження вказують на те, що автор мав на увазі Україну й 
Росію коли писав про Ірландію й Англію. Статтю автор закінчив 
оптимістичним сподіванням, «що як тільки ірландці стануть на 
щиро громадівський ґрунт, то при їх революційному напрямку й 
гарячому характерові громадівський рух в Ірландії піде швидше і 
стане міцнішим, ніж в Англії, де, правда, більше освіти й спільності, 
але далеко менше звичаю до бунту й прихильності стояти за правду 
навіть проти закону» (б. 49, с. 153).

З початку 1881 р. редактори розгорнули працю над наступни
ми двома числами журналу (лл. 145-147), але пізніше зіткнулися з 
непоборними труднощами і журнал перестав виходити. Головними 
причинами були незгода між редакторами і фінансова неспромож
ність Подолинського. З переїздом до Монпельє його родинні ви
датки надмірно зросли: молоде подружжя придбало віллу; родина 
поповнилася двома дітьми, а наприкінці 1881 р. -  третьою дитиною; 
на виховання й піклування Подолинському залишила своє немовля 
революціонерка Ольга Любатович; було також найнято три служ
ниці. Подолинський узяв на своє утримання Павливд, який
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замешкав у його будинку з жовтня 1880 p., та допомагав іншим 
емігрантам (л. 141). Уже 1880 р. Подолинський перебрав на себе 
кошти друкування Громади, а в лютому 1881 р. збирався запросити 
до Монпельє Драгоманових і Кузьму та забезпечити всю 
адміністрацію й пересилку164. З такими великими видатками дав би 
собі раду син-одинак багатої родини, якби його в цьому підтри
мали батьки. До початку 1881 р. Сергій міг розраховувати на щед
рість батька, який тішився науковими досягненнями сина і не дуже 
прислуховувався до чуток про його революційну діяльність. Та ко
ли поетові показали Громаду, і він «з жахом і пекучим соромом» 
побачив ім’я сина поряд з іменами «окаянних, які повстали з 
відкритою зухвалістю проти всього святого й законного»165, то він 
не міг толерувати такої згубної поведінки сина. Справа була надто 
серйозною, щоб на неї не звернула увагу вища влада: адже програма 
мало не закликала народ до повстання, і це тоді, коли революціо
нери здійснили успішний замах на царя. Під тиском урядових чин
ників батьки мусили радикально скоротити фінансове утримання 
сина за кордоном.

Беручи до уваги зростаючі фінансові труднощі та гнітючу ро
динну ситуацію, наукова й громадська діяльність Подолинського 
протягом останніх двох років перед його психічним занепадом 
наприкінці 1881 p., справді, подиву гідна 1880 р. окремою брошурою 
та в прихильному українцям женевському 0$щем деле з’явилася його 
коротка історія розвитку соціялізму в Галичині (б. 43, 44). У схе
матичній довідці український соціяліст інформує російського 
читача про українське населення під Австрією, про його специфіку 
й обставини життя. Українські селяни -  добрий Грунт для соція
лізму, але не завдяки впливові «російської общини», якої в Гали
чині немає, а тому, що, як саркастично зауважує автор, «живучи 
в цивілізованішій країні у капіталістичному відношенні», селяни 
«вже встигли й більше постраждати» (б. 43, с. 1). Автор також на
голошує важливості соціялістичної літератури в українській мові та 
співпраці польських і українських соціялістів у виданні польсько- 
мовної соціялістичної газети Ргаса. На відміну від більшості країн За-

164 Перше число «Громади» було видане наприкінці січня або на початку 
лютого 1881 р. і відразу розіслане. Про подробиці фінансових справ Сергія 
Подолинського та пізніші конфлікти в цій справі з батьками читай: Гругиевсь- 
кий М. З починів... (див. прим. 57). -  С. 83-91.

165 Пошук А. Л и с і  А. І. Подолинського до С. А. Подолинського //Архіви  
України. -  1966. * № 1. -  С. 51. Лист від 15 [27] березня 1881 р.
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хідньої Европи, зауважує автор, «соціялізм в Україні; так як і  в 
Сербії, виникає разом у містах і в селах» (б. 43, с: 14);

Тієї ж осені Подолинський став членом Ланґдоцького геогра
фічного товариства і прочитав серію доповідей про санітарні про
блеми в Україні. Після останнього виступу, 19 січня 1881 p., автор 
дістав «теплі ґратуляції», а тексти доповідей були надруковані в 
Бюлетені товариства та окремою відбиткою (б. 56, 57, 58, 59). У 
квітні 1881 p., на алжирському з’їзді Французького товариства 
сприяння наукам, Подолинський подав реферат про дифтерію в Ук
раїні, про що й було повідомлено в наукових журналах (б. 51,62). 
У ці роки скорочено, перероблено і перекладено багато попередніх 
наукових та політичних творів Подолинського. У паризькій Ме
дичній газеті фейлетоном ішла серія про проблеми здоров’я укра
їнського села (б. 39). Марсельська газета Робітник вмістила Про 
багатство та бідність (б. 52), а Драгоманов надрукував цей «ме
телик» білоруською мовою в Женеві (б. 61):

Деякі твори, згадані в листах Подолинського, ще не виявлено і 
не знаємо, чи вони були надруковані. Це стосується статей, надіс- 
ланиху 1879-1880 pp. до газет і журналів, як-от: Одесскоговестника 
(лл. 118-121,126), франкомовного Соціяльного порядку, німецького 
Нового суспільства (л. 136). Проект видавати журнал у Румунії, для 
якого Вовк шукав співпраці Драгоманова і Подолинського ( лл. 122, 
125,129,135,137), не мав успіху.

Родинна драма й недуга 
Сергія Подолинського (1879-1881)

16 липня 1881 р. Розалія Ідельсон писала Смірнову:
“Бачила сьогодні Подол[инського]. Він дуже схуд. Нудний до 

неможливості і, здається, трохи психопат. Його жінка знову вер
нулася до нього з  дитиною від Астаф’єва. Одна їхня дитина помер
ла, а також дитина Ольги Люб[атович], яку вона залишила в них. 
Жінка взагалі не їздила до Росії. Ві н приніс мені Громаду для Л ьва 
Сав[елійовича Ґінзбурґа]»166.

У цій короткій записці схоплено найважливіші елементи 
родинної драми та погіршення здоров’я Сергія Подолинського.

Гармонійне родинне життя довго не потривало. З листа Сергія 
До матері від 2 березня 1880 р. довідуємося про різкі незгоди між 
подружжям та їхні тривалі розлуки (л. 127). На це було кілька

166 IISG, Архив Смирнова. Portfolio 11.



причин. Сергій часто хворував та впадав у меланхолію, і це не могло 
не відбитися На родинному житті. Тепер він схилявся дедалі більше 
до громадівського середовища та наукової праці, а в 
соціялістичному русі віддавав перевагу пропаганді ідей, а не 
орудуванню кинджалом. При тому Сергій мріяв про спокійне сіме
йне життя. Ця еволюція чоловіка не задовольняла Наталю. Мо
лоду й менше зрілу «нігілістку» чарувало відчайдушне життя ро
сійських революціонерів, як ось Ольги Любатович, яка віддала ПЬ- 
долинським своє немовля, щоб мати повну волю для революційної 
роботи. Вона бажала, як і писала в листі до кн. К. Кудашевої, «йти 
шляхом, який обрала», а обрала вона його ще, мабуть, будучи сту
денткою в Петербурзі. Українофільські почуття чоловіка вона не 
поділяла, бо, як писав М. Гру шевський зі слів М. Павлика, «Наталя 
Якимівна людина чужа українству і всіма симпатіями зв’язана з 
російськими гуртками».

У січні 1880 р. Наталя покинула чоловіка з дітьми в новій хаті 
на «хуторі» в Монпельє й поїхала до Парижа, а звідтіля, разом з 
російським народником Астаф’євим виїхала в Росію167. До неї в 
Петербург їздила свекруха з проханням повернутися до чоловіка і 
дітей168. Наталя вернулася до Сергія в лютому 1881 p., не сама, а з 
сином Олександром, якого народила в Женеві в жовтні 1880 р. 
Дружина приїхала, розіграла сцену покути; Сергій прийняв назад 
жінку й визнав Олександра за свою дитину. Хоча це йому завдало 
багато болю, він вирішив не карати невинне немовля (л. 142), тим 
більше, що вже піклувався покинутою дитиною О. Любатович і 
М. Морозова. Взаємини в родині поволі налагоджувалися, і Пав- 
лик, який жив у Подолинських від жовтня 1880 і до квітня 1881 p., 
зауважив, що «Н[аталя] Я[кимівна] і С[ергій] А[ндрійович] знов[у] 
зійшлися і цадовго, принаймні дуже голубяться»169. Корисливий 
оптимізм Павлика (з приїздом жінки Подолинський обіцяв від
пустити його в Женеву) був завчасний.

Гіркі докори від батьків за участь Сергія в українському соція
лістичному русі (л. 143) та зменшене фінансування синових ви
датків не припинили наполегливої діяльности Сергія (лл. 144,145):

167 Лист київського генерал-губернатора до імператора Олександра III. 
28 жовтня 1885 р. (РГИА, ф. 1412, оп. 29 д. 269, л. 606).

168 РГИА, ф. 1412, оп. 29, д. 269, л. 1011.
169 Лист Павлика до Л. Драгоманової, 9 березня 1881 р. (Павлик М. Пере

писна Михайла Драгомановаз МихайломПавликом. -  Т.З. -  С .380).

96



він їздить у видавничих справах до Мароей, а 19 квітня читає 
доповідь лід час наукового з'їзду в Алжирі (б. 62). Але стається 
нова трагедія: 21 квітня від менінгіту вмирає Олександр, а невдовзі 
й донька Ольги Любатович. Подолинський намагається працювати 
над наступними числами Громади та іншими публікаціями (лл. 146- 
148), але нерви в нього не витримують, У такому .стані зустріла 
його в Парижі Ідельсон, а двома тижнями пізніше Л. Драгоманова 
пояснювала Павликові ненормальну поведінку Подолйнського 
смертю дітей170. Та трагедія продовжувалася: 7 вересня довелося 
поховати улюбленого старшого сина Володимира.

У жовтні Подолинський ще бачився з Лавровим, а наприкінці 
листопада їздив до Женеви на зустріч із Павликом і Драгомановим 
у справі Громади. Тієї ж осені Сергія знову покинула дружина171 і 
він, врешті, психічно зламався.

Між дружиною йматір'ю 
(1882-1991)

Коли Наталія повернулася в Монпельє на початку 1882 p., вона 
застала чоловіка хворого «паралічем мозку та з ознаками розумо
вого розладу»172. 17 січня дружина віддала чоловіка до будинку бо
жевільних у Монпельє. Звістка дійшла до матері в Києві, яка 
відразу поїхала до сина173. 10 лютого Марія забрала його з притулку 
і повезла до лікарів у французькій столиці. Там вона помістила тюго 
в лікарні Ванв, у південному передмісті Парижа, під опікою д-ра 
Ж. Фалрета, директора лікарні. До сусіднього містечка Кламар у 
червні переїхала й Наталія Подолинська з сином, винайняла 
помешкання і щодня відвідувала чоловіка. Під впливом лікарського 
догляду та поліпшення родинних взаємин Сергій Подолинський 
поволі приходив до тями. Мати також мала помешкання в Кламарі 
і згодом перевезла туди сина, а Наталія продовжувала денні 
відвідини чоловіка. На утримання невістки та онука старий 
Подолинський призначив 6 000 франків, які Марія виплачувала

170 Лист датовний 31 липня 1881 p.: (Павлик М. Переписна Михайла 
Драгоманова з Михайлом Павликом. -  Т. З С .  447).

171 Лист київського генерал-губернатора до імператора Олександра III, 
28 жовтня 1885 р.

172 Там само.
173 Лист Андрія Подолйнського до редакції / /  Русская Старина -  1886. -

Июль. _ с  196
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щомісяця по 500 франків174. Здоров’я Сергія настільки віднови
лося, що ЗО серпня 1882 р. він виступив на науковій конференції в 
Ля Рошелі з доповіддю на тему «Замельна власність у слов’ян» 
(6. 64)175. Ця доповідь -  останній публічний виступ Подолин- 
ського.

Обставини змінилися на гірше на початку 1883 р. Через недугу 
чоловіка Марія Подолинська була змушена повернутися до Києва 
і тимчасово віддати сина знову до лікарні Ванв. Перед від’їздом 
вона взяла лікарську довідку про стан здоров’я хворого4 сина 
(док. 11) з метою домогтися дозволу на його повернення на бать
ківщину. За підтримки приятеля, генерал-губернатора Дрентельна 
їй це вдалося. 24 березня міністр Д. Толстой дістав у Гатчині царсь
кий дозвіл на повернення Сергія, щоправда, з тим щоб він став 
перед судом, коли видужає, a l l  квітня про це уже був повідомле
ний Дрентельн176. Залагодивши цю делікатну справу, Марія По
долинська вернулася до Франції і знову забрала сина з лікарні для 
особистого догляду.

Марія Подолинська хотіла вивезти додому не лише сина, а і 
єдиного внука Сергія, який жив з матір’ю. Наталія не погодилася 
поступитися дитиною, а до того ж почала судову справу проти 
свекрухи, аби дістати під свою опіку чоловіка. Уже 12 березня, 
одразу після від’їзду Марії до Києва, Наталія звернулася до лікарні 
Ванв щоб взяти звідти чоловіка. Одночасно таке ж прохання вона 
написала до російського посольства ц Парижі177. Коли ж лікарня 
таки передала Сергія матері, то Наталія почала вимагати від 
свекрухи вищої пенсії й навіть погрожувати їй. Тим часом полі' 
дія повідомляла Марію, що невістка занедбала внука і погано з 
ним поводиться. Це ще більше скріпило намір Марії Подолинсь- 
кої відвезти внука разом із сином до Києва. На це не могла пого
дитися невістка, якій хотілося мати доступ до. маєтків По-

174 Грушевський М . З починів... (див. прим. 57). -  С. 21; Буда С. До біографії 
С. А. Подолинського. -  С. 201-202; Gazzette des Tribunaux. -  1885. -  19 nov.; 
лист Дрентельна до Олександра НІ, 28 жовтня 1885 р. (РГИА, ф. 1412, оп. 29, 
д. 269 л. 6 -8 ).

175 Цікаво, що у звіті з'їзду доповідача представлено як ліцензіята 
Монпельє, що вказувало б на здобуття Подолинським французького диплому. 
Це, мабуть, помилка, бо жодного зв’язку Подолинського з університетом у 
Монпельє не вдалося виявити.

176 Подробиці див.: Буда С. До біографії С. А. Подолинського. -  С. 203; 
лист Дрентельна до Олександра III, 28 жовтня 1885 р.

177 Gazette des Tribunaux. -  1885. -  19 nov.
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долинських, вартість яких Дрентельн тоді оцінював на300 000 руб
лів178. Так розпочалася боротьба між невісткою й свекрухою за обох 
Сергіїв.

Улітку 1884 р. Андрій Подолинський приїхав до Кламара, щоб 
замиритися із сином і попрощатися з ним перед смертю. Але після 
трьох місяців жорстошх страждань сина, у якого гострий психоз 
перейшов у прогресивний параліч, ця 78-літня людина не могла 
далі витримати й повернулася до Києва. Там згодом А. Подолинсь
кий написав заповіт, у якому розпорядився своїм майном на 
користь своєї дружини, хворого сина і внука (док. 12). Марія зали
шилася на якийсь час у Кламарі, усе ще сподіваючись на рятівну 
допомогу французьких психіатрів179. У березні 1885 р. Наталія 
подала скаргу до Сенського громадського суду на свекруху та її 
сестру Катерину Кудашеву, вимагаючи повернути чоловіка та 
виплатити 1 000 франків. Судова тяганина між невісткою і свек
рухою закінчилася 25 листопада 1885 р. вироком на користь матері 
Сергія (док. 13). Але Марії у Франції вже не було -  ще влітку мати 
із сином приїхали до Києва, де доживав віку батько хворого.

Того ж таки року Марія Подолинська подала нове прохання 
на ім’я царя, цього разу в справі єдиного внука, якого бажала 
забрати та виховати в православно-російському дусі180. Прохання 
знову підтримав генерал-губернатор Дрентельн, який надіслав усі 
потрібні в цій справі документи. Імператор дав указівку задоволь
нити прохання Марії Подолинської. Російське посольство у Фран
ції наказало Наталії Подолинській віддати сина. Протестні листи 
Наталії до царя не допомогли в її справі, і в жовтні 1886 р. Наталія 
зникла із сином. Аж 1888 р. вдалося її знайти і дійти до згоди. 
Малолітній Сергій був нарешті переданий бабусі, а Наталія дістала 
за те від свекрухи 25 000 руб. З родинних переказів знаємо, що 
між молодшим і старшим Сергіями не було близьких відносин181. 
Внука виховували під наглядом бабці в дусі російського дворянина. 
Ставши пізніше віце-губернатором у Прибалтиці, молодий Сергій 
Сергійович про батька нічого не написав і своїм дітям про їхнього 
Діда майже нічого не переказав.

178 Лист Дрентельна до Олександра III, 28 жовтня 1885 p., л. 5 об.
179 Киевский С. Последний из пушкинской плеяди. -  С. 303-304.
180 Прохання М. Подолинської від 14 серпня 1885 р. (РГИА, ф. 1412, 

оп- 29, д. 269, л.1).
181 3  листа до Р. Сербина та телефонічної розмови з ним доньки Сергія 

Сергійовича.
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Властиво, пам’ять про Сергія Андрійовича почала втрачатися 
ще за йото ясиття. Про нього щодалі менше згадок у листуванні 
колишніх друзів і знайомих. Видаючи 1884 р. ІстврЬо соціалЬму, 
Б. Малон пише про Подолйнського як про «передчасного небіж
чика» (б. 66:1219). І справді, для науки, для політичної праці Сер
гій Подолинський уже не існував, хоча кілька років ще жив в 
Україні.

Помер Сергій Подолинський ЗО червня (12 липня) 1891 р. і 
був похований на Аскольдовій могилі, біля свого батька. У трид
цятих роках могили були перенесені на Звіринецький цвинтар, де 
вони знаходяться до теперійінього часу.

Ромам Сербин



листи





1871

№ 1
23 вересня 11871 рМ 

До P. X. Ідельсон у Петербург
Киев, 23 сентября

Вьі пишете, что мьі странньїй народ Ото еще далеко не ре- 
шеної, а сами действуете едва ли не курьезнее нас. Как можно, 
зная характер своих сограждан и то как они относятся к серь- 
езньїм делам, писать, не узнавши о самом важном обсто- 
ятельстве, людям, которьіе как Вм зто должньї бьіли-знать, 
отнесутся к делу серьезно. Ото, впрочем; все пустякй, а глав- 
ное вот что- дело очень важное, потому что, в случае неко- 
торой удачи, неминуемо повлечет за собою очень полезньїе 
последствия самьіх разнообразньїх свойств, в роде того, что 
мм до некоторой степени узнаєм, какие люди занимаются в 
России хлебной торговлей, сколько их и кто из них самьіе 
интересньїе конкуренти2 Вьі говорите, что теперь дело не- 
исполнимо, но может бьіть, если некоторьіх вещей нельзя 
посьілать. то их все таки можно возить, а в случае, если по- 
едет расторопньїй финансист, мьі можем получить хорошие 
сведения о заграничньїх торгових домах и т. д. Вообще уз
найте, насколько невьігодно может окончиться все дело и 
если не очень, то постарайтесь поднять его у Вас и в таком 
случае можете рассчитьівать на возможно сильную поддержку 
с нашей сторони, даже денежную для путешествия, так как

1 Рік написання листа встановлено за його змістом
2 У цьому та наступному листах ідеться про поширений неле- 

г*>!Ь«ої літератури, яким тоді займався гурток «чайковців» піСЛя свого
3 *зду в січні 1871 р. у  Петербурзі.
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оказьівается, что бедная провинция все таки богаче блес- 
тящей столи ЦЬЇ.

Лишите как можно скорее, потому что мьі ничего не бу
дем делать, покуда не узнаєм наверно, что в Петербурге дело 
делается и может ли оно пойти хотя сколько-нибудь хорошо, 
да и еще возможно ли оно, предполагая неявную поездку лица 
вместо явной посьілки товара, что во всяком случае может 
сильно уменьшить значение всего дела.

Бегемот3 уехал 19-го числа и будет у Вас, кажется, I-to. 
Скажите ему сейчас же, что Йван Васильевич4 отнесся очень 
горячо к делу, о котором говорено вьіще, ,и спешит ехать в Пе
тербург как можно скорее.

Скажите Льву Савельевичу5 что матрикул Миргородского 
получен, но что достать его бумаги очень трудно, так как их 
вьідают не иначе, как лично, впрочем постараємся. Пусть так- 
же узнает, принимают ли без зкзамена (не контрольного, а 
обьїкновенного) в Технологический институт, окончивших во
єнную гимназию — специальньїе классьі.

У нас все по старому: говорим, впрочем взялись за част- 
ньіе дела, напр., библиотеку, общество репетиторов и т. д.

В Киеве самая интересная новость - открмтие публичньїх 
лекций, на которьіе взято более 200 билетов, в том числе 
около 100 ж єн щи нами6 Как они будут йх посещать — зто дру- 
ГОЙ вопрос, ЧТО-TO сомнительно:

Скажите Льву Савельевичу, чтобьі писал почаще и чтобьі 
его письма бьіли посодержательнее.

ГАРФ, ф. І737, on. 1, д. 89, лл  3—4 об. Автограф.

3 П. Я. Армашевський.
4 Можливо, І. В Охріменко.
5 Л C Ґінзбурґ
6 Публічні лекції,, організовані при вищих навчальних закладах, 

давдті змогу жінкам, яких на той час не допускали на університет
ські студії, продовжувати здобувати освіту на вищому рівні.
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4 жовтня [1871 p.]
До P. X. Ідельсон у Петербург

Киев, 4 октября

Письмо Ваше получил вчера и совершенно согласен с 
Вами в некоторьіх пунктах, но радикально не согласен в дру
гих. Адрес мог бьіть подписан многими плоховатьіми людьми, 
но я думаю, что зти люди все-таки не так плохи, чтобьі с ни
ми не стоило иметь дела, раз что мьі пришли к заключению 
идти на компромисс даже с конституционистами. Зти люди в 
особенности интересньї тем, что их довольно много. С дру- 
гойьстороньї, дело казалось мйе очень важньїм потому, что 
адрес7 мог бьіть хорошим поводом к заведенню сношений за 
границей, напр. с Международньїм обществом рабочих8 и т. п? 
Но как видите, я говорю об адресе в прошедшем времени, зна- 
чит отказался от всяких надежд, видно такой простой вещи 
еще не может сделать ніше общество.

У нас студентьі как будто начинают подумьівать, как бьі на
чать делаться людьми, все зтЬ впро’чем в таких размерах, 
для определения которьіх тонкость моего анализа истощается 
вполне.

Сергей Грйгорьевич9 вельми зело оскорбился за сугубое 
применение Вами ненавистного ему слова «Мальті». Тем бо- 
лее, что когдаядал  ему читать Ваше письмо, то он зто слово 
увидел прежде всех других. Он уезжает, давши клятву во 
время дороги размьіш ля їь  о соответствующей мести. Чернм- 
шев знергичнее и прекраснее чем когда-либо, в особенности 
он в восхищении от своих глаз и жалуется на свои ноги, ко- 
торьіе страшно страдают от егб знергии.

№ 2

7 25 вересня 1871 р. в Лондоні відбулися збори, присвячені семи
річчю І Інтернаціоналу Пропонуючи надіслати адресу Подолинський, 
,м°вірно, мав на меті цю річницю як «добрий привід» для встановлення 
зв’язків із захГдпими еоціял істичнимїг колами.

8 Міжнародне Товариство робітників (І Інтернаціонал) було створене 
28 IX 1864 р в Лондоні на міжнародних зборах протесту проти при
мушення польського Повстання 1863—1864рр.

9 Прізвище не встановлено.
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Лишите часто и подробно. мьі вероятно будем нуж даться 
в нравственной поддержке, калется у нас будет пустовато.

Черньїшев просит сообщить ему сведения о женском об- 
ществе в Питере. Ждет адресов от нигилисток.

ГАРФ, ф. 1737, on. 1, л  89, лл. 5—6 об, Автограф,

№ З
11871 p j  

До P- X. Ідельсон у Петербург
РоЗалия Христофоровна!

Ви обещали прислать мне карточки Гамбетта и компа
ніям] и не исполняете своего обещания. Зто крайнє неблаго
родно, в оеобенности, если принять во внимание, что я о 
Вас, собственно. уже месяц ничего не знаю, а при посьілке 
портретов Ви, вероятно, написали би и письмо. У нас єсть 
два женских кружка1 0 в которьіх, впрочем. ми, к сожалению, 
не бьіваем (даже Черньїшев, несмотря на истинно геройские 
старання проникнуть в один из [них] не мог достигнуть цели).

Серьезно говоря, факт такой згоистичности со сторони 
наших женщин явление очень неутешительное, потому что 
мотивируется страхом общественного мнения и тому подоб- 
ними нехорошими причинами. Зто, впрочем, в одном кружке» 
а в другом участвуют студенти. Читают в женских кружках 
книги хорошие, напр Миртова11 В скором времени надеюсь 
знать обстоятельно все и о других кружках, где учартвуют 
женщиньї, и тогда напишу Вам, так как думаю что. зто Вас 
интересует.

ГАРФ, ф. 1737. on. 1, д. 89. лл . 1—2 об. Автограф.

10 У 70-х роках XIX ст. в Києві товариство природознавства органі
зувало жіночі освітні гуртки для систематичного вивчення природознав
чих наук: Курси проіснували недовго.

11 Під псевдонімом П. Миртова П. Лавров написав Історичні листи, 
які друкувала газета Неделя в 1868—1869рр. Видана окремою бро
шурою в Петербурзі в 1.869р., ця праця мала великий вплив на молодь.
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№ 4
8 травня 11872 p.]

До П. Л. Лаврова в Париж
Цюрих, 8 мая

Как видите, я все-таки решился приех&ть в Цюрих и думаю 
остаться весь зимний семестр. Напиіііите поскорее такой ад
рес, по которіому] можно бьіло бьі подробно писать, так как 
вообще єсть о чем писать и теперь не знаю можно ли. Общее 
заключение моє такое, что вообще дела стоят довольно поря- 
дочно, но только не следует спешить Нам следовало бьі уви- 
деться или по крайней мере подробно списаться К сожалению, 
я не мог разьюкать Алексіандра] Алекс[андровича]1, с кото[рьім] 
по письму Пйнзбургіа должен бьіл переговорить. Если знаете 
где он, то, пожалуйста, напишите. Отвечайте поскорее на моє 
имя в Zurich, Fllintem Frauenfeld.

Жму Вашу руку и с нетерпением жду ответа и адреса
P.S. Что за человек Линев?
ГАРФ. ф 1762, оп. 4, д 360, лл. 1—1 об. Автограф.

№ 5
20 травня 11872 р.1 

До П. Л. Лаврова в Париж
Цюрих, 20 мая

Начинаю с дел. Вчера цельїй вечер провел я с Алексіанд- 
Ровьім], которьій сообщил мне. что БІайдаковский] еще в Же- 
Неве, а послезавтра должен бьіть в Цюрихе проездом в Рос-

1 о. о Кріль.
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сию2 Об издании3 Аїлександров] Знает едва ли не больше, чем 
Кіриль] и Біайдаковский] вместе4, что не удивительно, потому 
что он намерен заниматься печатанием и перевозом. Зто би
ло условлено между Біайдаковским] и ним уже по возвраще- 
нии Біайдаковского] из Парижа. Вообще, впрочем здесь уже 
давно говорят об зтом и, между прочим, Аїлександров] гово- 
рил об издании с Ніечаевьім], когда тот бьіл в ЦюриХе. Меня 
удивило, что сообщают такому человеку, с которьім не следу- 
ет иметь никаких дел, но здесь ко всему относятся так лег
ко, что я скоро перестану удивляться чему бьі то ни бьіло 
Аїлександров], которого я знал в Петербіурге] человеком очень 
сдержанньїм, вчера поразил меня своєю откровенностью и 
даже болтливостью. Между прочим, он рассказал мне о своих 
свиданиях и отношениях с Ніечаевьім], которого он, хотя 
слегка ругает, но и оправдьівает во многом и видимо считает 
все-таки за человека, с которьім можно вести общие дела. На 
основании моих сведений еще в России о Біайдаковском], я 
полагаю, что и он в сущности держится того же мнения, хотя 
и не вьісказьівал его в Париже. Между прочим^ Аїлександров] 
сообщил мне, что он в последнее время получил несколько 
писем из Питера от людей, согладіающихся участвовать, и вообще 
заметно, что он относится к делу с таким же почти оптимиз 
мом, как и Біайдаковский], за исключенйем, впрочем, техни- 
ческой части, на которую он, как человек более практичний, 
имеет взгляд несколько вернее. После приезда Біайдаковского І 
я обо всем напишу подробнее.

Вчера утром я бьіл у Гіерценов]. Они, а в особенности Ніа- 
талия] Аїлександровна], произвели на меня очень хорошее 
впечатление, несравненно лучшее, чем на Біайдаковского]. 
Приняли меня чрезвьічайно любезно и говорили совершенно 
откровенно. Ніаталия] Аїлександровна] девушка умная и го- 
ворит очень хорошо, гораздо лучше, чем вообще говорят рус 
ские женщиньї. Я должен сознаться, что разговор с ними со
вершенно оправдал моє ожидание, что среди русской моло- 
дежи в Цюрихе существуют партии и несогласия. Главньїх

2 Див. л. 9.
3 Ідеться про журнал Вперед!
4 0. 0. Кріль і П. Ф Байдаковський на початку 1872 р прибули до 

П. Л. Лаврова від російської революційної молоді з пропозицією орга
нізувати за кордоном видання революційного органу

108



партий две, из которьіх одна хруппируется больше вокруг 
Перценов], а другая вокруг русской библиотеки5 или, что то- 
же, кружка АІлександроваІ Наталия А[лександровна1 упрекает 
тех в таинственности, сношениях с НІечдевьім] и тому подоб- 
ньіх вещах. Вообще отношения нехорошйе, и Ніаталия] А[лек- 
сандровна] перестала участвовать в библиотеке и водится с 
большею частью здешних русских женщин, которьіх теперь тут 
очень много, около 506

ГІерценьї] тепер занимаются прйготовлением к йзданию на 
французском' йзьіке сочинений их отца. Между прбчим, по на- 
стоянию своих французских знакомьіх, они жеЛают помее- 
тить биографйЧеский оЧерк, которьій еще не написан, и как 
кажется, они думают обратиться к Вам с просьбою его напи
сать. Однако еще ничего положительного не говорили; а только 
взяли у меня Ваш адрес и вероятно скоро напишут. АТлександ- 
ров] сОобщи/г«мне некотор!ьіеї сведения о Л6п(атине} В сущ- 
ности то же самое, что и Вві знаете, с тою разницею, что будто 
бьі он по суду оправдай и живет в Россий на свободе. АІлек- 
сандрові, однако, не ру чаєте я за точіность того, что передает.

Перевод книги Маркса сделан также Л[опатиньім] й по
тому конечно, не удивительно, что он очень хорбЩ7

Г-жа Рашевская, как я и думал, бьіла в Цюркхе и вчера 
уехала в Россию, а потому на нее нельзя рассчитьівать, а 
нужно найти другой адрес, что я буду стараться сделать по 
возможности.

0 книгах ничего сказать не могу по случаю праздников 
и запертьіх магазинов.

С. Подолинскйй
ГАРФ, ф. 1762, оп 4, д  360, ля. 2—За, 3 об Автограф.
5 Російська бібліотека в Цюріху належала російській колонії, яка в

1872 р. нараховувала близько 150 .членів, здебільшого студентської мЬ- 
лоді. Бібліотека містилася в будинку Бремершлюсса, у якому мешкало 
багато російських студентів (звідси й назва його мешканців).

6Після заборони російським урядом навчальним установам прий
мати жінок на виші студії, багато з них виїхало за кордон. У 1872—1873 
РР вони вчилися в університеті і політехнікумі в Цюріху. Реагуючи на 
Радикалізацію цієї молоді,на яку також впливалй М. Бакунін і П. Лав- 
Ров, російський уряд у травні 1873 р звелів студенткам повернутися 
До Росії. Більшість студенток виконала наказ.

7 Перший том Капітала K Маркса вийшов у видавництві М Поля- 
кова в березні 1872 р. у Петербурзі Г М. Лопатин переклав кілька роз
ділів, а повний переклад першого Тому зробив М. Ф. Даніельсон.
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№ 6

23 травня [1872 p.]
До П. Л. Лаврова в Париж

Цюрих, 23 мая

Вчера и сегодня я несколько раз бнл в книжньїх магази
нах, справлялся и посьшал справляться у антикварних тор- 
говцев и бьіло даже получил обещание, что книга Зутера8 
будет доставлена, но все напрасно, везде один и тот же ответ, 
что книга уже вьішла из продажи. На мор справки о самом 
Зутере мне ответили, что он не профессор и больше ничего 
не сказали. Конечно, я буду продолжать еще свои поиски 
Книгу Вильбора9 я видел, т.е. собственно 4 вьіпуска, стоящие
17 1/2 фр. Полнре сочинение будет состоять из 6 вьіпусков. 
Напишите, желаете ли Вм его иметь, и я Вам его сейчас же 
вьішлю. 0 втором издании книги Ланге10 пока еще ничего не 
узнал, потому что те, к кому я обращался, ничего об зтом не 
сльїхали.

Я теперь уже успел познакомиться со многими из здеш- 
ней русской молодежи. В общем зто то же самое, что и в рус- 
ских университетских городах, конечнр, только меньше сдер- 
жанности в вьіражениях. Помимо других вещей, напр., партий, 
несогласий и прочего, меня неприятно поразили скверньїе 
отношения, существующие между русскою и швейцарскою 
молодежью. Не говоря уже о швейцарских студентах и ба- 
рьішнях, с которьіми отношения никогда не бьіли хороши. в 
последнее время они начали портиться уже и с рабочими, 
которьіе начали понимать, что наши русские все-таки баричи 
и что между ними редко у кого движение не искусственное 
Несколько времени тому назад русские желали почти все 
поступить в одно торговое общество, но им ответили, что

8 Suter Н. Geschichte der matematischen Wissenschaften. — Zurich, 1872.
9 Joseph Vilbort, автор полонофільсько! брошури “La Pologne et son 

droit” (Paris, 1860), у якій намагався довести право поляків на Україну 
як частину етнічної Польщі

10 Мова про: Lange F. A. Geschichte des Materialismus und Kritik seiner 
Bedeutung in der Gegenwart. — 2-te Auflage. — Iserlohn, J. Baedeker, 1873-1875.
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оно устроено не для них, а для другого рода людей. БІай- 
даковский] еще не приехал и, по-видимому, еще опоздает.

АІлександров] получил вчера письмо, в котором его из- 
вещают, что в Петербурге начались опять новьіе арестьі еще 
помимо военньїх. Арестованьї некоторіьіе] из кружка АІлександ- 
рова], между прочими Ч[айковский], о котором я Вам говорил. 
АІлександров], однако не очень сконфужен и говорит, что толь- 
ко один Ч[айковский] будет вьіслан, а остальньїх освободят.

Я намерен ожидать приезда БІайдаковского], конечно, 
однако не далее 1-го или 2-го июня11

Третьего дня я перешел на квартиру, которую нанял. 
Мой адрес: Zurich, Neumtinster Maler Gasse, N. 4.

C. Подолинский
ГАРФ. ф 1762, on. 4, д. 360, лл. 4—5 об Автограф.

№ 7
29 травня ІІ872 p.]

До П. Л. Лаврова в Париж
Цюрих, 29 мая

Вчера вечером я получил оба Ваши письма почти одно- 
временно. В то же время я получил через Аїлександроваї пись
мо от БІайдаковского], в котором он спрашивает мой адрес, 
говоря, что хочет мне кое-что написать, вероятно по поводу 
моего письма к Вам об АІлександровеІ и НІечаеве). Моє мне- 
ние об зтом предмете такое, что из того, что они виделись и 
говорили, еще ничего не следует, что конечно о сношениях 
с НІечаевьім] не может бьіть и речи, но что зто еще не долж-
но І................... ]12 содействия Аїлександроваї и его кружка,
потому что помимо того зтот кружок один из лучших в Рос- 
сии, но и здесь в Цюрихе. АІлександров] и его приятели Смир- 
нов и Росс представляют самьіе вьідающиеся личности из рус- 
ских. Смирнов бьівший московский студент медициньї исключен

11 Див л. 9.
12 Слово прочитати не вдалося.
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по делу Полунина13, потом слегка запятнен по нечаевскому14, 
а тепер змигрант. Я конечно знаю его еще очень мало, но 
могу сказать, что редко видел такого симпатичного чело- 
века. Росса я знаю еще менее, сльїхал только, что он жил около 
года в Америке, впрочем Вьі кажется должньї его знать. Из 
студенток можно назвать более вьідающихся здешнюю библио- 
текаршу Идельсон, которіую] я впрочем уже давно знаю в 
Петербурге и Киеве. Вообще она госпожа хорошая, но бьуіа 
бьі еще лучше, если бьі она вполне упрятала некоторьіе на- 
циональньїе еврейские чертьі, которьіе, однако, в ней очень 
мало заметньї. Относительно другйх студенток скажу только, 
что они показались мне скорее лучше, чем я ожидал, и что 
я не совсем оправдьіваю натянутьіе отношение Герціенов] к 
здешней русской молодежи или по крайней мере к большей 
ее части. Вьі совершенно справедливо пишете, что увидимся 
только в Лондоне15'ПОТОМУ что я несколько изменил план и 
приеду в Англию вместо начала июня в начале августа. Дело 
в том, что я вижу, что жизнь в Цюрихе для меня полезна и 
потому решился остаться немного долее, а чтобьі не терять 
времени буду занизаться медицЙной в университете до окон- 
чания летнего семестра, т. е. вероятно до 1-го августа. Весьма 
вероятно, что я зтим не ограничусь, ц буду и дальше про- 
должать свои занятия в Цюрихе, а потом в каком-либо дру
гом немецком университете, начиная с 15-го октября или 1-го 
ноября по возвращении из России. Туда я поеду не надолго, 
потому что по собранньїм мною теперь сведениям удобства 
занятий и вьігоди распределения времени в немецких универ- 
ситетах в такой степени превосходят русскйе, что бьіло бьі 
окончательно неблагоразумно сомневаться в виборе.

13 Московські студенти, не задоволені викладанням професора уні
верситету 0. І. Полуніна, вимагали, шоб він залишив катедру

14 Влада мала намір притягнути студентів, замішаних у полунінській 
історії, до розслідуваної в той час справи Нечаєва. Процес Нєчаєва, 
який організував убивство одного з членів ним керованого підпіль
ного гуртка, відбувся 1(13).VII — 11 (23) IX. 1871 р. в Петербурзі. Серед 
звинувачених було кілька українських революціонерів — Ф Волхов
ський, В. Дебагорій-Мокрієвич та ін

15 Див. л. 18.

112



іЯ Вам.пидал, щ о  арестован .Чайкорский, зтр один из луч- 
щих членов кружка АІлександроваІ в Петербурге^ Кроме него 
арестовани и другие, но не в связи с военньїми арестами. 
А[лександро&] думает что Біайдаковскому] теперь опасно ехать 
в россию и чтр нужно подоїдать с месяц. Он уверяет, что 
зта задержка -ре важна, говоря, что у него єсть другие сно- 
шения и что он вообще не считал бьі возможньїм вести дела 
оснрванньїе на таких случайньїх фактах, как поездки Кіриля] 
или Біайдаковского].

Зибер живет в Цюрихе, и я с ним, конечно, вижусь каж- 
дьій день, потому что обедаем вместе, но с Ланге он не зна
ком, хотя слущает очень усердно его лекции, даже те, которьіе 
читаются в 7 часов утра. Не говоря уже о талантливости 
Ланге, поражает его громадная зрудиция в особенности для 
человека сравнительно молодого: ему не более 38 лет17 Он 
читает три предмета весьма разнородньїх, т. е. философию, 
ледагогику и нечто в роде социологии.

0 Зутере сегодня утром узнать не мог, потому что бьіл 
занят по университету, напишу завтра или послезавтра.

С. Подолинский
ГАРФ. ф. 1762. оп. 4, д. 360. лл  6—8 об. Авtдгpaф‘

№ 8
ЗО травня [1872 p.]

До П. її. Лаврова в Париж
Цюрих, ЗО мая

На Ваше последнее письмо я еще ничего не отвечаю, по
тому что Біайдаковский] еще не приехал. Если он не будет 
на днях, то я сообщу Вам то, что успею узнать от Ал[ександ- 
рова]. От Біайдаковского] я с тех пор не получал еще новьіх 
писем, да, кажется, и никто другой не имеет от него извес- 
тий в течение последней недели.

16 Народницький гурток В. М Александрова виник 1871 р. у Петер
бурзі. Його члени розгорнули організаційно-пропагандистську діяльність 
СеРед робітників і студентської молоді Гурток дістав назву «чайковців» 
ВІД прізвища одного з членів гуртка H. В. Чайковського.

17 Ф. А Ланґе, народжений 1828 p., мав тоді вже 44 роки.
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Только что получено письмо из России о больших арес- 
тах (около 40 человек) в Москве и здешние русские расстроеньї 
зтим известием, из чего можно заключить, что дело до- 
вольно значительное, потому что до сих пор они довольно 
легко относились ко всем предьідущим известиям подобного 
рода. С Зутером положительно не везет. У Огеїі и Fussli18 мне 
сказали, что не знают, где он находится, а что в продаже его 
книги вовсе нет. В другом магазине мне обьяснили, что книга 
бьіла издана в небольшом числе зкземпляров и по большей 
части роздана знакомьім, в продаже же почти вовсе не бьіло 
В том же магазине мне дали адрес Зутера, но такого сорта, 
что по нем можно только поцробовать его найти, тем более 
что у Огсії сказали, что его нет в Цюрихе. Как бьі то ни бьі- 
ло, я, вероятно, все-таки добьюсь до него.

Я уже начал слушать лекции и сегодня или завтра начну 
работать в гистологической лаборатории Фрея. Общий habitus19 
Цюрихского университета значительно отличается от вьісших 
учебньїх заведений во Франции и скорее походит на русские 
университетьі, так что в нем чувствуешь себя почти как дома 
Разница в пользу Цюрихского университета та, что все проще 
и свободнее, чем в русских. Вообще мне в Цюрихе нравится, 
что я впрочем обьясняю, главньїм образом, лучшим состоя 
ниєм моего здоровья.

Постарайтесь, как можно скорее, nocjte отьезда из Парижа, 
вислать Ваш адрес. В следующем письме я Вам пришлю мой 
новий адрес, так как я переменяю квартиру, чтобьі жить бли- 
же к университету.

Жму Вашу руку, буду писать дня через 3 или 4.
С. Подолинский

ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл. 9—10 об. Автограф.

18 Назви книгарень.
19 Стан (лат).
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4 червня 11872 p.]
До П. Л Лаврова в Париж

Цюрих, 4-го июня

Только что возвратился я с вокзала, куда проврдил Бай- 
діаковского]. которий поехал в Россию на Вену и Львов. Он 
пробьіл в Цюрихе всего один день, но зтого бьіло достаточно, 
чтобьі несколько разьяснить дело. Мьі говорили с ним пря
мо о последних недоразумениях, он читал мне Ваши письма, 
а я также читал ему те места из Ваших писем, которие к не- 
му относятся, и в конце он дал обьяснения, общий смисл кото- 
рьіх сводится к следующему. Никаких общих дел с Ніечае- 
вьім] он никогда не вел, не ведет и вести не будет, о сноше- 
ниях Аліександрова] и других змигрантов с Ніечаевьім] он 
Вам не говорил только потому, что не желал посвящать Вас 
в разньїе змигрантские дрязги, которьім не придает особен- 
ного значення. Действительно, обвинение в сношениях с Н[е- 
чаевьімі составляет тепер чуть не особую манию, которой 
подвержени, напр., также и Герці єни]. Вообще, если начать 
разбирать различньїе отношения, существующие между швейцар- 
скими змигрантами, то едва ли можно скоро добраться до 
конца, потому что зти отношения не только крайнє сложни, 
но также чрезвьічайно изменчивьі. Относительно материальньїх 
средств для ведення издания20 Біайдаковский] говорит, что 
несколько раз начинал Вам говорить, но что Вьі его пере
бивали, говоря, что зто их дело. Для окончательного виясне
ний зтой сторони вопроса он просил меня написать Вам, что 
он привезет три тисячи рублей собственньїх денег и что по 
его мнению можно начать дело с зтой суммой, даже если 
остальнне средства окажутся почему-либо ненадежними. Свой 
поздний отьезд из Женеви он также обьясняет денежними 
Делами, говоря, что ему пришлось уплатить от 3000-4000 фран- 
ков разних долгов, те. за типографию, за Аліександрова] и его 
Работников, которих он содержал, по крайней мере отчасти. 0 
последнем факте мне еще прежде говорила Натіалия] Алекісанд-

20 Ідеться про журнал Вперед!

№ 9
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ровна]21, и он действительно не может не служить оправданием. 
В то же время БІайдаковский] передавал мне, что он не совсем 
доволен Аліександровьімі за его способ ведення дел — одно- 
временно конспираторский и неосторожньїй — и что печата- 
ния издания ему не поручит, а постарается ограничить его 
деятельность одним распространением, где он может при
нести пользу. Моє впечатление, вьінесенное из зтих обьясне- 
ний, таково, что они удовлетворительньї, насколько вообще 
могут бьіть удовлетворительньї словесньїе обьяснения, и что 
теперь следует ожидать их оправдання дальнейшим ходом дела

Вот в коротких словах похождения Крій лей]22, о которьіх Вьі 
вероятно, впрочем, уже знаете. Они бьіли дваждьі нагірасно 
обьісканьї, раз на границе, а другой — в Питере. Затем он бьіл 
вмзван в III отделение23 и подробно допрошен. Ему показали 
письмо, в котором говорится об издании и о том, что Кріиль] 
должен везти в Россию программу, Вами написанную, и тому 
подобньїе вещи. Кріиль] успел доказать свою невинность и 
тепер с женою находится на свободе. БІайдаковский] вьіска- 
зьввал Александрову], что думает, что тот написал какое-ни- 
будь глупое письмо, которое и попалось. Ал(ександров) отка- 
аьівается, но не вполне и видимо сконфужен. Он говорит, что 
писал письмо шифром и по хорошему адресу и что, если бьі 
даже оно и попалось, то не могло бьіть прочитано и что 
письмо, показанное Кріилю], сочинено в III отдіелении]. В то 
же время, однако, Аліександров] сказал мне, что считает арест 
Чайкіовского] в связи с изданием, те., следовательно, с 
цакимг/іибудь письмом его, Аліександрова]. Что Аліександ
ров] писал ЧІайковскому], весьма понятно, потому что тот 
должен бьіл заняться распространением в России, но теперь 
вьїціло так, что ЧІайковский] и некот[орьіе] другиіе] арестованьї 
и у ЧІайковского] захватали 1000 руб., предназначенньїх, от- 
части, на распространение изданий Ал(ександрова] (Черньї 
шевского)24, «Отщепенцев»25 и пр ), отчасти же на распро
странение издания. Аліександров], конечно, очень опечален, 
но, впрочем, не вполне упал духом и говорит, что ц Питере

21 Донька А. Ґерцена
22 0. 0 Кріль і його дружина С. М. Кріль. Див. л. 12
23 Ш Відділення, заснбване 1826 р. для боротьби з революційним 

рухом. З 1880 — Департамент поліції МВС.
24 Можливо, «Статьи об общинном владении землею». — Женева, 1872
25 Соколов Н. В Отщепенцьі. — 2-е изд — Цюрих, 1872.

116



еще єсть люди из их компании и деньги тоже опять скоро 
будут из Москвьі

0 Вернереи всем деле, к нему относящемся*6, БІайдаков- 
скийі ничего не знает. У Аліександрова] я до сих [пор] еще 
не сгірашивал, потому что предпочитал спросить Біайдаков- 
ского], но теперь спрошу, хотя, по всем данньїм, он также об 
зтом не знает и вообще может иногда слегка приврать, по 
вираженню Біайдаковского], по старой привмчке конспиратора.

В сумме бот моє мнение об Аліександрове] и др. Они 
гораздо проще и‘ невиннее, чем кажутся, и их хитрости по 
большей части ш и т ь ї  бельїми нитками. В личньїх отношениях 
Аліександрові человек хороший и добрьій, таково впечдтление 
им производимое, а также мнение о нем Б[айдаковског;о], ко- 
торьій жил с ним вместе и которіьій] часто его ругает за про
махи в деятельности. 0 Смирнове и Россе (он же.Сажин) я 
также мнения хорошего и то же мнение имеет о них Зибер 
и др из здешних русских.

Жму Вашу руку и жду письма, которого уже давно не по- 
лучал. Біайдаковский] едва ли поедет к Лесевичу, потому что 
далеко и нужно ехать более суток пароходом и на лощддях.

ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл. 13-17об. Автограф.

№ 10
6 червня [1872 р.І 

До П. Л. Лаврова в Париж
Цюрих, 6  ЙЮНЯ

[Дописайо, можливо, рукою П.Лаврова!
Я завтра, то єсть во вторник, в 4 часа уезжаю. — Ріегге!!!27
Уже довольно давно це имею от Вас известий, и зто за- 

ставляет меня думать, что Вьі уже куда-нибудь уехали из 
Парижа. Тем не менее пишу Вам по прежнему адресу, надеясь, 
что письмо Вас найдет. Вот что я узнал от Аліександроваї 
°тносительно Вернера. «Азбука социальньїх наук»28 бьіла из-

26 Див. л Ю.
27 Ім’я, під яким Лавров вів листування в 1872 р
28 Берви-Флеровский В. В. Азбука социальньїх наук. — № 1—II. Ви

дана чайковцями в 1871р., ця праця була широко популярною серед 
Еволюційної молоді.
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дана кружком Аліександрова]29 Затем зтот же кружок обращался 
к Вам насчет издания Ваших сочинений через Евдокимова 
еіЦе в конце 1871 года, по словам Аліександрова]. Кроме того, 
он также должен бьіл обратиться к Вам и непосредственно, но 
обращался ли, Аліександров] не знает. 0 Вернере, собственно, он 
также ничего не сказал, исключая, что зто имя ему как будто 
знакомо, но чіго его кружок никогда не подписьівадея зтим 
именем. Больше говорить об зтом предмете Аліександров], 
видимо, не желал и поспешил уйти. 0 некрасивой истории я 
его уже конечно не спрашивал, потому что. во-первьіх бьі, он 
рассердился и не ответил, а, во-втормх, потому что он и без 
того теперь как-то сконфужец и я дальше досаждать не хотел, 
потому что почти уверен, что если он и его кружок и сде- 
лали что-либо нехорошее, то не с зльїм намерением, а по увле- 
чению своими неосновательньїми принципами.

Важность московских арестов, по-ви димом у, не оправдьі- 
вается, до сих пор нет новьіх известий и в то же время по
лу ченьї письма от лиц, которьіе, по словам здешних, должньї 
бьіли бьі бьіть непременно захваченьї, если бьі бьіло взято 40 
человек, как я Вам писал. Мои личньїе дела идут недурно, 
здоровье поправляется и занятия также подвигаются понем- 
ногу. Я занимаюсь гистологией в лаборатории Фрея и думаю 
еще делать практические раббтьі по физиологии у Германа30 
лекциями которого я очень доволен. Зто молодой еврей, не 
более 30 лет от роду, но уже лет 6 или 7 известньїй в науке 
и от которого; благодаря его ясному уму и знергичному ха 
рактеру, можно ожидать много для науки, зато в других 
отношениях он. кажется. консерватор и даже к женскому 
вопросу относится не совсем coчy^cтвqннa

Я переменил квартиру и живу теперь около 
унйверСитета. Мой адрес: Zurich, Fluntem, Plattenstrasse 14.

Жму Вашу руку и жду письма с нетерпением.
ГАРФ. Ф. / 762, о/7. 4, д. 360, лл. 78—‘79 об Автограф

29 Гурток «чайковіїів*.
30 Лудімар Герман, народжений 1838 p., мав тоді 34 роки.
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№ 11
6 [71 червня [1872 p. 1 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Цюрих, 6 июня

Только что получил Ваш лондонський адрес и отвечаю 
теперь же, потому что думаю, что зто письмо дойдет до Вас 
скорее, чем вчерашнее, адресованмое еіце в Парил. Гіосьілаю 
Вам при зтом два письма, полученпьіе мною из Веньї сегодня 
от Біайдаковского]. Одно от него, а другое от КІриля]. Письмо 
от К[риля] я уже читал во время проезда Біайдаковского] че
рез Цюрих и в предпоследнем письме я в коротких словах 
изложил Вам его содержание,31. БІайдаковський] сначала бьіло 
его взял с собою, но после раздумал и прислал мне его из 
Веньї. Аліександрову] я письма не показьівал. потому что, хотя 
БІайдаковский] и не рассказьівал ему его содержания, но все- 
таки вьіражался настолько ясно, что Аліександров] понял от- 
лично в чем дело, что видно из того, что он почти прямо 
говорил со мною об зтом, как я Вам уже писал в прошлом 
письме32 Показьівать же ему еіце зто письмо — значило бьі 
нанести человеку совершенно излишнюю обиду. Кроме того, 
БІайдаковский] мог показать его ему во время своего проезда, 
но он и тогда предлагал мне сделать зто через несколько дней 
после его отьезда, но что я, конечно, отказался исполнить, 
так как подобньїе сложньїе комбинации вовсе не в моем вкусе 
и, по моєму мнению, могут скорее портить чем исправлять 
отношения между людьми. Да и вообще бьіло бьі крайнє дерзко 
с моей стороньї надеяться устроить хорошие отношения меж
ду швейцарскими русскими Я считаю подобную цель гораздо 
труднее осуіцествимой, чем даже все цели вместе взятьіе, к 
которьім стремятся наши змигрантьі. Доказательством могут 
служить, например, фактьг вроде того, что Елпіидин] обьявил 
КІриляІ в Женеве шпионом, что в Цюрихе говорят почти то 
*е про [Н. И.1 Утина и т.д. и т.д

На днях я переменил квартиру и в прошлом письме дал 
свой адрес, повторяю его на всякий случай. Zurich, Fluntem, 
Plattenstrasse 14.. Жить здесь хорошо, русских пропасть, да и 
швейцарская молодежь мне нравится больше французской.

ГАРФ. ф. 1762, оп. 4. д. 360, лл. 76—77 об Автограф.
зГДив л. 9.
J2 Див. л 10
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№ 12
16 червня 1872 p.

До П. Л. Лаврова в Лондон
Цюрих, 16 июня

В последнее время я бьіл неаккуратен относительно пи- 
сем к Вам; причиною зтого, впрочем, бьіла не одна лень, а также 
желание дождаться каких-нибудь сведений от Біайдаковского] 
и вообще из России, так как в последнее время наши цюрих- 
ские русские не получают почти никаких известий и находятся 
в довольно беспокойном настроении. От БІайдаковского], со 
времени его письма из Веньї, нет никаких известий. Меня зто 
беспокоит, потому что он положительно обещал мне писать, 
а насчет писем он довольно точен.

На днях получена из Веньї на имя Идельсон предупреди- 
тельная телеграмма, впрочем довольно глупая. Относительно 
неприятностей, постигших Кріиля]33, моє мнение такое, что 
едва ли Аліександров] виноват в них непосредственно, т. е. 
писанием письма, что он отрицает и в чем я готов ему веригь. 
Дело обьясняется гораздо проще тем, что, кроме Аліександ- 
роваї. отчасти вследствие его болтлиеости, другие русские, 
живущие в Цюрихе, узнали вещи, которьіе могли бьі и не 
знать. Весьма вероятно, что кто-нибудь из них бьіл автором 
письма, показанного Кр(илю), или, по крайней мере, нарочно 
или нечаянно доставил материал для авторских упражнений 
чиновников Третьего отделения, как и думает Аліександров]. 
Дней шесть тому назад приехал сюда [Н. И ] Утин и пробудет 
здесь месяц. Я еще не знаком с ним, потому что не бьіло до 
сих пор случая; у Герціенов] он не бьівает, а в библиотеку, 
хотя и заходит, но редко и в такое время, когда я в универ- 
ситєте. Росс и Аліександров] с ним знакомьі, но в ссоре и 
тепер не видятся. Вообще Утина, за исключением двуХ или 
трех барьінь, с которьіми я также незнаком, все единодушно 
ругают; зто, впрочем, не помешает мне при случае с ним по- 
знакомиться уже по тому одному, что, по-видиІмо]му, он боль- 
ше знаком с рабочими, чем другие русские. Относительно Цю
риха должно заметить, что здесь гораздо больше грютлини-

53 Див. л. 9.
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амцев34, чем междунгфодньїх рабочйх35 Лучший деятель среди 
последних, Hartung, с некоторьіх пор совсем отстал от дел и 
живет совершенно одиноко. Greulich не особенно любим, но его 
газета «Tagwaeht»36, по мнению людей компетентних в зкономи- 
ческих вопросах, например, Зибера, лучшая из международньїх 
газет. Зто обуеловливается, впрочем, весьма вероятньїм учас- 
тием в ней Ланге Официально его участие здесь неизвестно.

Несколько времени тому назад я хотел бьіло ехать в Ло- 
карно, но узнал, чтО Б[акунин1 скоро будет в Цюрйхе и по
тому решил пока остаться. Если зта новость окажется не- 
верной, то я вероятно буду у него около 15-20 июля. Тогда 
здесь, в Цюрйхе, швейцарцьі устраивают Schiitzenfest37 и лекции 
не читаются. На днях тут бил проездом Вутурлин, я с ним 
познакомился и он произвел на меня самое хорошее впечат- 
ление. Говорили больше об антропологии, которой он очень 
интересуется, коснулись также и фйлософии Гартмана, по 
поводу чего он фассказал довольно Курьезную вещь: Козлов, 
написавший критику на «Исторические письма» в «Знании»38, 
ярий последователь Гартмана, которого он, однако, упрекает 
в оптимизме и слишком розових взглядах на жизнь.

Мои занятйя понемногу подвигаются, хотя я очень много 
гуляю по окрестностям Цюриха и по озеру Впрочем, порядоч- 
но подвигаются только медицински^ занятйя, хотя я не сов
сем бросил и остальние. Между прочим бьіваю изредка на 
лекциях Ланге и на зкономическйх зкскурсйях Бемерта39

34 Ґрютлініанці — прихильники громадсько! організації (Grutlinverem) 
ремісників і робітників, заснованої 1838 р. Пізніше об'єдналися з 
швайцарськими соціял-демократами

35 Прихильники І Інтернаціоналу
36 Die Tagwacht (Вартовий) — швайцарська соціял-демократична 

газета, виходила в Цюріху німецькою мовою в 1869—1880 pp. у 1869—
1873 рр — орган німецької секції І Інтернаціоналу у Швайцарії, потім 
орган Соціял-демократичної парті! ШвайЦарії

37 Традиційні популярні свята з нагородами за змагання зі стрільби.
58 Знание — науковий критико-бібліографічний популярний журнал,

Що виходив у Петербурзі в 1870—1877 рр У Знаним друкували свої 
статті М. Лрагоманов, П Лавров, Г Спенсер, Г Гельмґольц та ін Критич- 
на стаття О. О. Козлова вміщена в ч. З, 1871 р.

39 У цих екскурсіях брав участь також М. Зібер. Див.: Отчет магистра 
Политической зкономии Николая Зибера о пребьівании за границею с ян- 
ВаРя по октябрь 1872 года/Университетския известия — 1873. — №8. — 
С 17—19
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Кроме того принялся опять за чтение Маркса, на зтот 
раз в русском переводе. Здто математика находится 
окончательно в застое, но я оправдьіваю себя тем. что мои 
книги еще не пришли из Парижа. Думаю, однако, что зто 
оправдание только самообольщение.

Ваши поручения к Россу я передал, он мне сказал, что 
будет писать к Вам и потому я дал ему Ваш адрес.

Относительно Hiiis’а я думаю, что его мьісль может иметь 
успех, но только при несколько других обстоятельствах. Очень 
трудно найти место или уроки писіьіменно, но если бьі он 
имел средства приехать в Россию, то тогда єсть большая веро- 
ятность, что уроки будут. Относительно платьі за месяц, то в 
Одессе она хорошая даже сравцительно с дороговизною жизни 
Я хочу написать в Одессу и в Киев, но таким образом, конеч
но, нельзя ручаться за непосредстренньїй успех. В непродол- 
жительном времени должен приехать сюда Афанасьев, магистр 
русской истории, оставленнмй при Одесском университете. 
Я с [ним] довольно хорошо знаком, а он имеет в Одессе гро- 
мадное знакомство и чрезвьічайно популярен, так что его ре- 
комендация может всегда иметь успех. Когда я буду в 
Бел[ь]гии, то, вероятно, увижусь С Hins'OM и переговорю с 
ним, если до тех пор еще не будет успе^ча40

Как только получу известия от БіайддкрвскогоІ, то, конечно, 
сейчас же Вам пришлю их. 0 деньгах, конечно, напишу Кріилюї 
сегодня же или наипозже завтра.

Жму Вашу руку. С. Щодолинский]
ГАРФ , ф. 1762, оп . 4, д  360 , л л . 8 0 —83 о б  Авт ограф.

№ 13 
16 червня 11872 p.] 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Цюрих, 16 июня 

вечером

Только что получили новости из России и притом нехо- 
рошие. Московские студенти затеяли бьіло устроить сьезд, 
составили пригласительньїе прокламации и, конечно, попались.

40 Див. л. 14, 18, 20, 26
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дело приняло очень серьезньїй оборот, судя по полученньїм 
извесгиям, за точность которьіх, впрочем, трудно поручиться. 
Я думаю, однако, как бьі то ни бьіло, но в последнее время в 
россии происходит что-то довольно странное. Чайковский 
также обвинен по зтому делу и должен бьіть сослан в Сибирь 
административньїм порядком. Клячко,, мой зн^комьій, один 
из лучших московских студентов, также уже арестован. 0 
других пока нет сведений, но во всяком случае видно, что 
разветвления дела єсть и в Питере и в Москве. До сегодняш- 
него письма ни у кого уже давно не бьіло никаких известий 
и даже сегодня они пришли каким-то косвенньїм путем. Из 
Києва я также уже давно ничего не знаю, потому что люди, 
с которьіми я переписьц^лся, разьехались на лето.

Бьіло бьі очень хорошо, еспи бьі Вам можно бьіло достать 
один или даже два английских паспорта или вообще каких 
бьі то ни бьіло, по которьім бьі можно бьіло ездить в Россию. 
Они могут очень пригодиться, если нужно будет вьіручать 
кого ни будь из попавшихся. Очень возможно, что Берви уже 
арестован или, по крайней мере, будет в скором времени, так 
как в последний год он стоял в близкйх отношениях с Ч[ай 
ковским]. Кроме того, бьіло бьі пообходимо вьіручить Натан- 
сона. во-первьіх, потому, что он скоро умрет в Архангельской 
губернии, а, во-вторьіх, потому, что он лучше Аліександроваї 
мог бьі вести практическую сторону дел. Да и Ч[айковекому1 
следовало бьі уйти, потому что, хотя он и здоров, но зато 
мало надеждьі, чтобьі его скоро помиловали. Плана относи- 
тельно зтого пока еще нет никакого, и я о паспортах ни с 
кем не говорил и не скажу, что обращаюсь к Вам.

Жму Вашу руку и жду ответа С. Піодолинский]
ГАРФ, ф. 1762. оп . 4, д . 360, лл . 84 о б  Авт ограф.

№ 14
24 червня 11872 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Цюрих. 24 июня

Вчера получил Ваше письмо от 22-го. Относительно Ніш’а 
я помимо Афанасьева приму другие мерьі, тем более, что Афа- 
насьева до сих пор нет и в последнее время нейзвестно.
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находится ли он еще в Одессе, что самое вероятное, или же 
вьіехал куда нибудь за грайицу, но не в Цюрих. Свидетельство 
от ректора во всяком случае очень важно, потому что в случае 
пребьівания в городе оно 'может способствовать получению 
уроков в паисионах и пр

Относительно времени моего приезда в Англию теперь 
ничего точного сказать не могу. Дело в том, что недавно я 
получил письмо от отца, в котором он говорит, что не имеет 
ничего против того, чтобьі я занимался медициной за гра
ницею. Для меня зто. конечно, очень приятно, но в данное 
время зто заставит меня пораньте поехать в Россию, потому 
что я желаю прожить не менее 5-6 недель в деревне у роди- 
телей, а затем еще сьездить в Киев и, может бьіть, в Одессу, 
что било бьі особенно важно в том случае, если Біайдаков 
ский] попался, не успев сделать что нужно. Последнее очень 
вероятно, так как никаких известий от него нет. В то же 
время мне очень хочется бить в Англии, но я не знаю стоит 
ли ехать на какой-нибудь месяц. Как бьі то ни бьіло, я еще 
не принял окончательного решения. На днях сделана в Цю- 
рихе вещь по моєму очень глупая, именно побили Утина41 
Били главньїм образом сербьі, но инициатива бьіла со сторони 
русских и даже самих порядочньїх. Главньїм обвинением 
против Утина ставят то, что он когда-то назвал Бакіунина] 
шпионом, но разве же зто причина, чтоб напасть 10 чело- 
векам на одного ночью и избить его так, что он до сих пор
лежит больной. История ;зта еще не [.................]42, конечно, и
я после напишу Вам подробнее. Бутурлин — бьівший москов- 
ский студент из наиболее вьідающихся во время полунинской 
истории43, а затем обвинен, судим и оправдай по нечаевскому 
делу44 Улик против него бьіло много, но с одной сторони 
он вел себя так ловко, а с другой — принадлежность к очень 
аристократической фамилии. Писал же я Вам о нем потому,

Генеральна рада І Інтернаціоналу доручила членові російської 
секції Н. Г Утіну написати звіт про роботу нечаївців, діяльність яких преса 
пов’язувала з І Інтернаціоналом. Анархісти побили Н. І. Утіна в Цюріху
17 червня 1872 р. Замість звіту Утін надіслав Газькому конгресові допо 
відь про ворожу для І Інтернаціоналу діяльність М Бакуніна і С Нечаєва

42 Слово прочитати не вдалося
43 Див л 7, прим 13
44 Див л 7. прим 14
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lttq o h  о д и н  и з  н е м н о г и х  л ю д е й , п о л ь з о в а в ш и х с я  с о в е р ш е н о  
б е з у п р е ч н о й  р е п у т а ц и е й .

Дня через три напишу опять. Жму Вашу руку.
С. Подолинский

РЦ, ф. 21, on. 1. д  401 /6 , лл . 1—2 Автограф: ЦДАГО, ф. 57, on. 1, спр. 

4, а р к  42 —43 Ф от окопія

№ 15
1 липня 11872 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Цюрих, 1-го июля

На днях приехал из Петербурга один из моих хороших 
знакомьіх, студент Медико-Хирургической Академии Гинсбург. 
Он имеет для Вас посьілку (антропологические книги) и пись
мо от Лобова. Он думает пробить в Цюрихе около трех меся- 
цев и, вероятно, также поедет в Парилі. Новости, привезен- 
ньіе им из России, доказьівают, что, как и можно бьіло думать, 
все сильно преувеличивается среди заграничньїх русских, 
так, напр., Чайковского не талько не ссьілают в Сибирь, но уже 
освободили, правда, взявши с него подписку о невьіезде из 
Петербурга. Московское дело45, по-видимому, также не особен- 
но важно, потому что некоторьіе из арестованньїх также уже 
освобожденьї. Дело об издании [«Вперед!»] однако известно 
начальству по неосторожности, так что освобождение Чай
ковского доказьівает с его стороньї известного рода снисхо- 
Дительность. На многочисленньїе вопросьі об издании со сто
роньї петербургСких радикалов Крили отвечают, конечно, что 
Вьі никакого согласия не изьявляли, никакой программьі не 
писали и пр. По словам Гинсбурга бьіли прочитаньї шифро- 
ванньіе письма, которьіе, конечно, в большом числе пишутся 
Из Цюриха и часто достаточно не шифруются.

Лобов бросает службу и едет осенью за границу изучать 
Медицину. Он намерен специально заниматься физиологией. 
Изберет он Бонн или какой-нибудь другой немецкий город, 
гДе бьі не бьіло никаких русских, особенно змигрантов.

45 Див л. 13.
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В Петербурга между молодежью дела идут гтлохо, кружки 
распадаются и новьіе образуются туго. Вообще же никаких 
особенньїх перемен, если не считать переменой большое 
количество самоубийств, бмстро следующих одно за другим.

Дузль [Е. И.) Утина с Жоховьім46 обьясняют тем, что Жохов 
бьіл обвинен в способствовании из личньїх видов приговору 
Гончарова. 0 деле здешнего [Н. И] Утина47 пока ничего нового 
не знаю.

Женское население Цюрйхского университета тепер* очень 
занято вновь образовавшимся женским Verein’oM48, каждая 
пишет рефератьі, сверх существующих образуются новьіе пар- 
тни и вообще повторяется все то, что обьїкновенно бьівает в 
мужских кружках.

Жму Вашу руку С. Подоліинский]
ГАРФ, ф 1762, о п  4. д . 360. лл . 11—12 об. Авт ограф.

№ 16 
7 липня 11872 p.] 

До П. Л. Лаврова в Лондон
 ̂ Цюрих, 7 июля

Вчера получил Ваше письмо от 2-го июля и начинаю с 
ответов на Ваши вопросьі. Написать Кріилю] я, конечно, могу, 
т. е. собственно относительно денег, что же касается дела 
издания, то тоже можно написать, но конечно мои вопросьі и
их о т в е т ь і м о г у т  б ь іть  [....................... І49 н е  о п р е д е л е н ь ї.  В Англию,
несмотря на все желание моє, теперь, вероятно, поехать не 
придется, и я должен буду отклонить зто путешествие до ве- 
сенних каникул будущего года, но в Бельгию и на конгресе

46 Адвокат Є І. Утін обороняв Н. П. Гончарова, автора л и с т ів к и  

«Шибениця», якого суд звинувачував у поширенні цього твору Гонча- 
ров був засланий до Сибіру Між Утіним і 0. Ф. Жоховим, який запропо
нував адвокатові скористатися брудними прийомами для захисту обви
нуваченого, відбулася дуель, на якій Жохов був убитий.

47 Див. л. 14, прим. 41.
48 Товариство (цім.)
49 Слово нам прочитати не вдалося — дослідник П о д о л и н с ь к о г о  

М. Шудря прочитав його як «ужасно».
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в Гаагу я думаю поехать еще теперь, так как для зтого вре- 
мени хватит. С Бутурлиньїм я ничего не говорил об издании, 
потому что вообще не буду никому ничего предлагать прежде, 
чем увижусь с Вами или как Вьі мне напишите об зтих вещах 
более или менее подробно и категорично. Кроме того, ему, 
вероятно, и без меня много говорили об зтом, потому что 
издание составляет одну из любимьіх тем цюрихских разго- 
воров. Гинсбурга я знаю со времени его прступления в Киев- 
ский университет, т. е. 4 года. В Киеве он впрочем бьіл всего 
год, потом же перешел в Петербургскую академию, но и там 
я его много видал, когда бьівал в Петербурге. Человек он хо
роший и даже настолько, что он единственньїй еврей, к кото- 
рому я вовсе не прилагаю моих узких взглядов на еврейскую 
национальность.

Третьего дня приехал Бак[унин] из Локарно и на днях 
едет в Невшатель. Пока я еще не знаком с ним, но сегодня пой- 
ду к нему50 Вчера я первьій раз попал на собрание секции 
Международного общества51 и хотя и не ожидал многого, но 
все-таки остался очень недоволен. Секция очень малочислен- 
ная и состав ее чрезвьічайно буржуазний. Значений в Цюрихе 
у ней также очень мало и даже ее орган Tagwacht, несмотря на 
то, что хорошо составлен, распространен весьма мало. От 
Біайдаковского] из России никаких известий, да и вообще 
никто не пишет, что обьясняется тем, что теперь разьеха- 
лись по деревням и уже считают себя даже вправе молчать. 
Политических слухов в Цюрихе пока особенньїх нет.

Жму Вашу руку. С. Подолинский

РЦ, ф. 21, on . 1, д . 4 0 1 /7 ; ЦДАГО, ф. 57, on . 1. с п р  4, арк. 4 4 —45. 
Фотокопія.

50 У щоденнику Бакуніна, у записі від 7 липня, є згадка про відвіди- 
и Подолинського

Німецька секція 1 Інтернаціоналу, в Цюріху.
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№ 17
10 липня [1872 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Цюрих, 10 июля

Посьілаю Вам деньги (200 руб ), полученньїе третьего дня 
от. Крій ля]. Пославши их на моє имя, а не на имя Юнга, он, 
кажется, сделал ошибку, потому что, во-первьіх, зтим замед- 
лилось дело, а во-вторнх, кажется, тіроизошла и материальная 
потеря вследствие двойного перевода на различньїе курсьі.

Кр[иль1 просит меня «звинитьея перед Вами за неакку- 
ратность, говоря что только в последнее бремй им удалось 
уже устроиться в своих делах и прийти в спокойное поло- 
жение От Байдіаковского] єсть известия; Хотя косвеннне, но 
хорошие. Кріиль) получил бт него письмо от 12/24 июня, в 
котором он извещает о благополучном переезде через границу. 
Писано письмо уже из Чернигова. Кроме того, при проезде 
через Киев, он виделся с одной ґоспожой, которая теперь 
приехала в Цюрих.

С БакІуниньїмІ я познакомился и, не распространяясь о 
том, что он воОбще производит самое хорошее впечатление, 
замечу только, что я с первого же раза просидел у него часа 
З и зто иначе как-то и нельзя било, настблько он всем инте- 
ресуется, что касается до России, обо всем расспрашивает и 
в то же время сам рассказьівает разньїе зпизодьі, котормх, ко
нечно, знает не мало. Здешние русские, по крайней мере мно- 
го из них относились к нему очень хорошо, а на тех, кото- 
рьіе его прежде не знали, знакомство такое подействовало 
вполне в его пользу.

Немного сконфузило наших змигрантов со сторони Бакіуни- 
на] только порицание поступка с Утин[ьім]52 и окончательное 
разоблачение всех нечаевских конспираций.

НІечаев] тепер в Цюрихе, живет в качестве французского 
рабочего маляра и действительно по цельїм дням работает, 
что несколько удивительно, приняв во внимание, что 2 года

52 Див. л 14, прим. 41.
53 Ідеться про 25 тис франків, переданих А. І Ґерцену 1858 Р 

російським поміщиком П 0. Бахмєтьєвим для пропаганди (так званий
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тому назад он получил от Огарева 20000 р.53 Я видал его и 
даже говорил с ним, впроче*мнЯ!е зная еще. что зто НІечаев].

На первьій взгляд он мне довольно понравился, только 
тон у него дерзкий, что вполне сод^ветствует его основному 
убеждению, что революция — зто он. Бакіунині рассказьівает 
про него много курьезов, между прочим, что он с целью 
образования фонда желал разбойничать в окрестностях Лозан- 
ньі и разньїе другие, кот[о]р[ьіе] расскажу Вам, когда увидимся.

Жму Вашу руку. С. Подолидский
РЦ, ф . 21. on. 1, д . 4 0 1 /8 , л  2. Авт ограф , ЦДАГО. ф 57. o n  1, (;пр. 4, 

арк 4 6 —47. Ф от окопія.

№ 18 
23 [липня 1872 p.] 

До IL Л. Лаврова в Лондон
Цюрих, 23 июля

Письмо, которое Вьі послали через Суслову, я получил 
только третьего дня вечером, потому что я уезжал из Цю
риха дня на три. Суслову я еще не видел Другое письмо 
Ваше я получил вчера. Относительно Hins a я писал тогда54, 
что он мог бьі ехать в Россию и не имея ввиду наверное иметь 
сейчас же место, но зто может случиться только при самом 
неблагоприятном исходе стараний, которьіе теперь произво- 
дятся или же будут производиться местах в пяти в различ- 
ньіх частях России.

В Бел[ь1гию я поеду по окончании семестра, T.e. между 5 и 
15 августа. Я бьі очень желал знать, когда Вьі возвратитесь в 
Париж. Если Вьі еще долго думаете пробьіть в Лондоне, то я 
постараюсь пораньте вьіехать из Цюриха и хоть на несколько 
Дней приехать в Лондон; зто мне кажется нужньїм особенно в 
том случае, если поездка Байдіаковского] кончилась нбУйачНо 
или если он к тому времени еще не возвратится из России 
и. следовательно, не может бьіть с^м у Вас. От Кріиляї уже

•бахметьєвський фонд») У 1869 р під тиском М.Бакуніна і Н. П. ОґарЬОва 
ГеРЦен погодився поділити фонд иа дві частини Одну з них ОПІрьов 
Передав С Нечаєву. У 1870р після смерті Ґерцена Нечаєв одерлав зід  
°ГаРьова і другу половину фонду.

54 Див. л. 12.
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довольно давно нет никакйх известий, а от Байд[аковского] 
и до сих пор я не получал ни одного письма, думаю поз- 
тому, что он скоро приедет. Гинсбург не послал Вам письма 
от Лобова, потому что зто письмо кроме рекомендации ни- 
чего не заключает. Он желает видетьЬя с Вами в Париже, по
тому что, так как он не родня банкиру и вообще денежних 
средств не имеет; то в Лондон ехать ему бьіло бьі сілишком 
дорого. Поедет он в Париж или вместе со мною, или же не- 
много позже, когда Вьі уже, наверно, будете там. Еслй к тому 
времени Вьі не будете иметь положительньїх сведений от 
Кр[иля], то, может бьіть, пожелаете дать ему поручения в 
Петербург относительно журнала. 0 его положительности и 
способностях я самого хорошего мнения и вообще считаю 
его одним из самьіх лучших людей между моими знакомьіми; 
кроме того у него очень большое знакомство. В настоящее 
время находитЬя в Цюрихе Цебрикова, как Вьі думаете, можно 
ли будет ей сделать предложение участвовать? То же самое 
скажите и о Зибере. Если сверх ожиданий мне не случится 
видеться с Вами, то я попрошу Вас написать мне подробно, 
что я могу делать и прислать мне программу. Как Вьі дума
єте, не поговорить ли с Светозаром Марковичем (сербом)? Я 
полагаю, что он должен сочувственно отнестись к программе, 
в которой славянский вопрос поста^лен так, как у Вас55 
Наше мнение, т. е. Гинсбурга и моє, таково, что издавать .жур
нал в сообществе с нашими змигрантами, т. е. Бак[униньім] и 
компіанией], неудобно56 не потому, конечно, чтобьі они бьіли

55Ідеться про перший проект програми журналу Впереді підго
товлений Лавровим у березні 1872 р. У ній Лавров писав: «Соціальні 
партії Сербії, Хорватії, Чехії, Польщі є нашим» братами в дії та по 
крові». Щодо «питання [відносин між] Польщею і Росією* то «кожна 
громада мала б вирішувати самостійно, незважаючи на всю попередню 
історію, чи вона .бажає бути російською, чи польською, чи литовською, 
чи малоросійською. У майбутніх Об’єднаних Штатах Европи кордони 
між штатами будуть дуже мало значити; у разі ж дальшої самодер- 
жавності громад національні різниці стануть блідою історичною ле
гендою без політичного сенсу* Таке неясне і для українців непри
хильне ставлення до національної справи обурила М. П Драгоманова, 
який спочатку був прихильно налаштований до співпраці з Лавровим

**Для того, щоб притягнути бакунінців до співпраці в журналі. 
Лавров підготував узимку 1872—73 pp. новий проєкт програми жуР' 
налу Вперед! Але до згоди вони не дійшли, 1 навесні 1873 р. Лавров 
написав третій проєкт програми вже без компромісу з бакунінцями
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нехорошие люди, но отчасти потому, что они, за мальїми ис- 
ключениями, люди крайнє разгоряченньїе и потому, конечно, 
несогласньїе с программой, с другой же сторонь», своим неос- 
торожньтм образом действий они и без зтого сильної компро- 
метируют женский вопрос в Цюрихе; которьій теперь пошел 
недурно57 если же начать издавать в Цюрихе журнал, как они 
зто думают, то конечної, положение цюрихских женщин в Рос- 
СИЙ еще ухудшится. Обсґвсем зтом поговорим^ когда, увидим- 
ся, моє же мнение все-таки то, что даже полньїй отказ стар- 
шего поколения литераторов не должен бьі заставить бросить 
дело издания.

Жму Вашу руку С. Подолинский
ГАРФ. ф. 1762 , о п  4, д . 360, лл . 18—20  об. Авт ограф .

№ 19
1 серпня 11872 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Цюрих, 1-го августа

Только что получил Ваше письмо и спешу ответить, так как 
мне очень желательно немного разобрать вопрос об участии 
литературньіх сил в издании. Что без людей умеющих и сколь- 
ко-нибудь привьікших писать невозможно вести журнал, не 
подлежит даже разбирательству, но отсюда до необходимого 
участия наших самьіх вьгдающихся в учено-литературном 
смьісле писателей еще очень далеко. Конечно, впрочем, ста
вивши в прошлом письме58 вопрос так резко, я склонялся в 
пользу вещи весьма печальной, которая, однако, кажется мне 
все-таки меньшим злом, чем отсутствие журнала. К тому же 
обстоятельства изменились с тех пор, как мьі обсуждали зто 
дело на словах. Последний закон о печати59, а также, косвен-

37 У цюріхському суспільстві почалася кампанія проти навчання в 
місцевих освітніх закладах російських студенток. Різні кола місцевого 
населення, серед яких була й професура університету, члени поль
ського земляцтва та ін звинувачували студенток в аморальній пове
дінці. На захист студенток виступила російська колонія.

se Див. л. 18.
59 У червні 1872 р. в Росії прийнято закон, згідно з яким питання 

пРо конфіскацію видань, у яких були напади на державний або. громад
ський лад, вирішував Комітет міністрів адміністративним порядком
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ньім образом, и закон о прлитических преступвдках60 делают 
издание журнала, и прежде весьма нужное, просто необходи 
мьім и, мало того, даже делают его гораздо более осуществи- 
мим, чем прежде. К тому же я надеюсь не ошибиться, ска
завши, что новий закон подействует и на литераторов в том 
смисле, что заставит их отнестись сочувственнее к загра 
ничному изданию. Я зтим не хочу сказать, что новий закон 
принесет больше пользьі, чем вреда, напротив даже, но все 
же своего рода польза будет> потому что он необходимо под 
нимет значение заграничной печати. Как би то ни било, яг с 
нетерпением жду каких-либо благоприятних и з в є с т и й  о при- 
обретении сотрудников из России, но пока ни от Кріиляї, ни 
от Біайдаковского] ничего не имею. Цебрикову я вижу доволь- 
но часто; между прочим она даже пустилась в обществен- 
ную деятельность между цюрихскими русскими. Она, по-ви 
димому, госпожа хорошая, только немного труслива, что, по 
моєму мнению, еще не очень важно и слегка бестолкова, что 
гораздо хуже. Вообще же к ней обратиться следует, во-пер 
вих. как к сотруднику, а отчасти и потому, что она, по всей 
вероятности, могла бьі достать денег.

С Елисеевим я желал бьі говорить только в таком случае, 
если бьі он бил предупрежден, напр., с Вашей сторони, что в 
Цюрихе с ним будут говорить о подобном деле, потому что 
в противном случае, при его скептич^ском отношении к мо- 
лодежи, зто будет бесполезно.

В последнее время уже по-видимйму догадались о при- 
сутствии Нечіаева] в Цюрихе, потому что уже несколько раз 
приходили справляться о нем в Русскую библиотеку и можно 
думать, что, если он не уедет, то его как-нибудь захватят61

Я думаю вьіехать отсюда через две недели и поеду через 
Париж, если Вьі уже будете там, если же нет. то устрою уже 
другим образом, т. е. поеду в Париж на возвратном пути или 
поеду в Лондон. 0 Гинсе уже довольно давно написано в раз 
ньіе места Зибером, Гинсбургом и мною, но пока ответа нет.

Жму Вашу руку. С. Подоліинскийі
ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д . 360, лл . 21 —23 об. Авт ограф.

60 19 травня 1871 р. затверджено «Правила про порядок дій чинів 
Корпусу жандармів у розслідуванні злочинів» П р о в е д е н н я  політичних 
дізнань покладалося на офіцерів Корпусу жандармів.

** Див л 24.
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№ 20
10 серпня [1872 p.]

До П.Л. Лаврова в Лондон
Париж, 10 августа

Сегодня утром я приехал в Париж и только что бьіл на 
Ваш ей квартира Mr. Jean сказал мне, что Вьі будете в Париже 
не ранее месяца, а как Вьі'знаете я должен бьіть в Бельгии 
не позднее двух недель, позтому желая видеться с Вами, я 
приеду в Лондон 13-го числа и остановлюсь в H6tel de France et 
de Belgique

Жму Вашу руку. C Подолинский

P. S. Я просил еще Цебрикову написать 6 Гинсе и она 
обещала

ГАРФ. ф. 1762, о п  4, д  360. л . 24. Авт ограф .

№ 21
11 серпня [1872 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Париж, 11 августа

Во вчерашнем письме я писал, что приеду 13 числа, не 
обозначая точного времени. Вследствие переменьї часов по- 
ездов я буду в Лондоне уже 12 го вечером, так что 13-го Вьі 
застанете меня уже с самого утра. Если бьі сверх ожидания 
я не нашел комнатьі в Hotel de France et de Belgique, то я  обращусь 
в H6tel de Paris и уж в таком случае сейчас же пойду к Юнгу 
или 37 Alfred Place62, чтобьі оставить мой адрес. Станкевич 
сказал мне, что на Вашу квартиру являлся сегодня какой-то 
РУсский из Петербурга Василий Андреевич Зппов, имеющий к 
Вам письмо и желающий ехать к Вам в Лондон. Так как он 
не знает язьїка, а Станкевич сказал ему что єсть русский, еду- 
ічий в Лондон, то он вьіразил желание ехать вместе со мною.

62 Адреса П. Лаврова.
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Я еще с ним не виделея, но принял все мерьі, чтобьі 
сегодня же увидеться, потому что еду завтра в 8 часов утра 
во всяком случае.

До скорого свидания. С. Подолинский
ГАРФ, ф. 1762, оп . 4, д . 360. лл . 2 5 —26 Авт ограф.

№ 22
18 серпня [1872 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Диепп*, 18 августа

Пишу Вам сегодня несколько слов больше только, чтобьі 
сообщить свой адрес, потому63 до сих пор я бьіл очень занят 
и «е произошло ничего такого, о чем нужно бьіло бьі сейчас 
списаться. Я избрал для морских купаний Диепп в ожидании, 
что благодаря пребьіванию Тьера в Трувиле Диепп теперь не 
особенно переполнен, оказалось же противное и я с трудом 
нашел себе помещение в одной из небольших гостиниц в го
роде, а не на берегу моря; впрочем здесь невьігода больше 
принципиальная, потому что в сущносуи зто все-таки очень 
близко от моря.

Жму Вашу руку С. Подолинский

J Адрес. Dieppe Hotel des trois Maures.
ГАРФ, ф. 1762, op . 4, д . 360, лл . 2 7 -2 7  об. Авт ограф .

№ 23 
22 серпня 11672 p j  

До П. Л. Лаврова в Лондон
Диепп, 22 августа

Посилаю Вам письмо Гинсбурга, которое заключает неко- 
торьіе небезинтересньїе сведения. Вьі его или сами сож ги те  
или же пришлите мне обратно. Относительно журнала Б[аку- 
ниіна я думаю,, что у них, конечно, знергии достаточно и мо- 
жет бить даже, что, впрочем, сомнительно, и деньги ЄСТЬ; НО

* Сучасна назва міста в українській транскрипції — Дьеп.
63 Після «потому* закреслено слово «будучи»
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с ДРУгой сторони, у них нет литературннх сил и едва ли 
будут вне сил змигрантских, а зтими последними, не во гнев 
им будь сказано, никого не удивят, потому что, если русская 
молодежь в массе и менее радикальна, чем змигрантьі, то 
она даже в массе же, я говорю о молодежи кончавшей сред- 
ние учебньїе заведения, развитее змигрантов, и те же самьіе 
семинаристьі, на которіих] они, главньїм образом, желают 
действовдть, отнесутся свьісока к их журналу, как относи- 
л и с ь  с в ь іс о к а  к «Народному делу»64 и прочим з а г р а н и ч н ь їм  
изданиям, за исключением герценовских. Что у них не будет 
сил, или если будут, то ненадолго, литературньїе сильї в 
Р о с с и и  я з а к л ю ч а ю  из того, что едва ли в России найдутся 
литератори, кот[о]р[ьіе] поймут программу Біакуниіна в од- 
ной из тех форм, котіоіріую] он ей обьїкновенно дает, и ко- 
торіьіеі захотят пристать к ней, как бьі хороши ни бьіли, по 
моєму личному мнению, ее основания. Кроме того мьі жи
вем еще далеко не в такое время, когда люди пристают к 
безличньїм программам и как бьі кто ни сочувствовал анар- 
хизму и крайней децентрализации, зто не заставит его забьіть 
о существовании особого вида демагогического деспотизма, 
кот[о]р[ьім] отличается. Б(акуни]н и люди его типа, не говоря 
уже о том, что в глазах всякого солидного человека БІакунин] 
человек малонадежньїй. (Я думаю, что последнее вьіражение, 
не толкуемое в дурную сторону, будет беспристрастно отно- 
сительно Б[акуни]на) К предьідущим рассуждениям прибавлю 
следующий факт, случившийся со мною. По приезде за гра- 
ницу и по знакомству с ним, я переменил моє мнение о Б[а- 
куни]не к лучшему, между тем в  России я имел о нем мне
ние, господствующее в кружках, во всяком случае, более 
радикальних, чем те, к которим принадлежит большинство 
наших лучших литераторов. Одним словом, теперь в России 
Уже прошла пора, когда в йнтеллигенции могут существовать 
представители того метафизического, огульного радикализма, 
кот[о]р[не] в виде редкостних зкземпляров сохраняются, бла- 
годаря ее относительной внежизненности, на швейцарской

64 Журнал Народное дело — (з квітні 1870 р. — газета) видавала 
в 1868—1870 pp. у Женеві група російських революціонерів-еміґрантів. 
Перше число підготував М Бакунін. Унаслідок політичних розбіжнос- 
Тей Бакунін вийшов з редакції. 3 березня 1870 р журнал — орган ро
сійської секції І Інтернаціоналу.
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почве. Помимо всех зтих рассуждений я считаю их людьми 
слишком воєнними, слишком грубими и нетерпимими по 
отношению к людям не их образа мислей, чтоби суметь йести 
дела довольно тонкое и нежное, дело распространения жур- 
нала. Заключение моє таково, что если они и действительно 
начнут дело, то оно скоро погибнет и будет представлять со
бою только один из многих печальних примеров, кот(о]р[нми] 
так изобилует история подготовления революций. £се више- 
сказанное я отношу, собственно, к руескому журналу о фран- 
цузском же для славян я немного другого мнения и думаю 
дале, что при некоторих обстоятельствах, он, может бить, 
не будет лишен успеха. Главние причини для зтоіЧ) те, что к 
зтому журналу, как к явному и французскому, могут пристать 
литературние сили, о кот[о]р[их1 русскому журналу нечего 
и думать, что славянская (почти всех племен, даже поляков) 
молодежь не додумалась до вещей, кот[о]р[ие] почти для каж- 
дого руссхого, напр., студента, уже теоретически решеньї; на- 
конец, некоторие из славянских племен уже обладают полити- 
ческими конституциями и для них журнал может бить прямо 
практически полезен.

Я полагаю, что Ви хорошо знаете мотиви моего мнения, 
что Ваша программа имеет гораздо больше шансов на успех, 
и позтому больше говорить об зтом било би совершенно 
лишним

0 моей жизни в Диеппе могу сказать только, что два раза 
в день купаюсь в море, но что уже дня три не совсем здо
ров, опять лихорадка, кажется, впрочем, слабая.

Арест Неч[аева] произведет сильное впечатление в Цюри- 
хе65 не только на русских, но, в случае видачи его, даже и 
на швейцарцев, потому что между Россиею и Швейцарией нет 
конвенции о вьідаче преступников и швейцарский патриотизм 
будет обижен видачей, как насилием со. сторони Россйи.

Ваша однофамилица66 также, как и Смецкая, о кот[о]р[ой] 
Ви пишете, но которая уже теперь не носит милого проз
вання, видержала зкзамен в политехникуме, по крайней мере 
так говорили. Смецкая в Цюрихе особа важная и не прочь и 
пов^жничать. немного, но мне она в сумме нравится, послед- 
нее, впрочем, составляет основной пункт разногласий между

65 Див. л. 24.
66 С. С. Лаврова
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мною й моими союзниками по борьбе за самостоятельность. 
Многие из них очень не любят Смецкую и считают ее чуть не 
причиной всех цюрйхских зол, что совершенно преувеличено.

0 мрачном радикале я не знаю или же может бьіть не 
понимаю о ком идет речь, позтому, если знаете что-либо 
определенное, то напишите, потому что меня зто самого 
интересует.

В Питер, как увидите из письма Гинсбурга, я, вероятно, 
не поеду; меня беспокоит только, где увижусь я с Байдако- 
вским, что бьіло бьі очень нужно.

Жму Вашу руку С Подіолинский]
ГАРФ, ф 1762, оп. 4, д  360, лл . 2 8 —32 об. Авт ограф.

№ 24
25 серпня 11872 р.1 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Диепп, 25 августа

Только что получил из Цюриха письма и протест русских 
змигрантов против вьідачи Нечаева67 Самьій факт протеста, 
по моєму мнению, хорош, но составлен он плохо, в особенности 
принявши во внимание, что большинство подписавшихся бьів- 
шие нечаевцьі. Протест, конечно, не будет иметь большого 
влияния, но, как и можно бьіло ожидать*,вопрос о вьідаче 
Нечаева взволновал швейцарцев и обсуждается теперь на 
рабочих собраниях, кот[о]р(ьіе], по случаю стачки кузнецов 
и каретников, теперь многочисленньї. Рабочие вообще против 
вьідачи Нечаева, да и насколько я могу судить из бьівших 
разговоров учащихся, молодежь также против, а в Цюрихе 
зтими двумя злементами нельзя вполне пренебрегать. Мне 
пишут, что зто собьітие сильно оживило Цюрих.

Меня удивляет, почему под протестом нет подписей всех 
змигрантов, напр., Росса и Александрова. Гинсбург, вероятно,

67 14 серпня 1872 р швайцарська влада заарештувала в Цюріху С. Не- 
ч^ва і восени того ж року передала російському урядові. Російські 
емігранти М. Бакунін, 3. Раллі, В Смірнов, О Ельсніц та ін підписали 
пРотест з приводу арешту Нечаева, мотивуючи це тим, що він з погляду 
закону е політичним, а не кримінальним злочинцем
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будет на Невшательском конгрессе68 и таким образом нам 
можно будет иметь очень бьістрьіе и верньїе сведения, в 
особенности с Вашей точки зрения, потому что в своих взгля 
дах на анархизм Гинсбург держится такого же образа мьіслей, 
как Вм, и я с ним уже не раз спорил по зтому поводу

Брошюру Германна он Вам уже внслал69 и Вьі вероятно 
ее уже получили. Дня через 4 я уезжаю из Диеппа в Париж, 
где только переночую и сей час же отправлюсь далее в Брюс
сель и в Гаагу д оттуда прямо в Россию, нр в Киев лйчсна- 
чала или в деревню, пока еще не знаю. В Києве я во всяком 
случае буду, что же касается Одессьі и Харькова, то в Одессу 
я тоже может бьіть сьезжу или же попрошу сьездить одного 
из моих знакомьіх, на которого вполне можно положиться. В 
Харьков вероятно поедет Армашевский, в особенности если 
он еще будет тогда в Конотопе, потому что оттуда в Харьков 
недалеко.

Здоровье моє поправляется и лихорадка с тех пор не 
возращалась.

Жьлу Вашу руку и жду скорого ответа.
С. Подіолинский]

ГАРФ, Ф. 1762, оп. 4. д  360, л л . 33 —34об. Авт ограф.

№ 25
29 серпня [18/2 р.1 

До IL Л. Лаврова в Лондон
Париж, 29 августа

Вчера вечером я приехал в Париж, а сегодня вечером 
еду в Брюссель. Я бьіл на Вашей квартире и виделся с Стан 
кевичем. Об Зппове он ничего не мог мне сказать, потому 
что с тех пор его не видел. Таким образом я не могу ничего 
сообщить Вам более об зтом деле, так как считаю неподходя- 
щим идти в гостиницу справляться, єсть ли Зппов еще здесь.

** Рішення про скликання конгресу 2 вересня 1872 р. в Невшателі 
ухвалила конференція італійських анархістів у Ріміні 4—6 серпня 1872 р . 
у підготовці якої брав участь М. Бакунін. конференція закликала секції 
1 Інтернаціоналу до бойкоту конгресу в Газі. Секції не підтримали цієї 
пропозиції.

69‘Про висилку брошури писав Л. Ґінзбурґ з Цюріха до П. Лаврова 
в Париж 20 вересня 1872 р.
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Пока не получите письма от меня из Гааги, адресуйте в 
Париж, если будете писать. Вообще я жду уже от Вас письма, 
потому что-то давно уже нет.

Жму Вашу руку С. Подолинский
ГАРФ. ф. 1762, оп . 4, д . 360г лл . 35 —35 о б  Авт ограф .

№ 26 
31 серпня 11872 р.І 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Гаага, 31 августа

Спешу дать Вам мой адрес и потому пишу сегодня же 
вечером, так как здесь, может бьіть, почта отходит утром Из 
Парижа я вьіехал третьего дня вечером, вчера утром приехал 
в Брюссель и пробьіл там до сегодняшнего утра. У Brism6e я 
бьіл вчера вечером и просидел довольно долго, так как'он 
человек очень симпатичний, то и поговорить не прочь. Те- 
перь я никаких подробностей писать не буду, потому что все 
зто лучще вьіяснится во время конгресса70 скажу только, что 
слова Brismee утвердили моє мнение, что бельгийцьі наибо- 
лее правьі и беспристрастньї в последних несогласиях в 
Международном обществе.

Гине, к сожалению, не будет на конгрессе, а так, по-види- 
мому, его дела еще не устроились, то я на возвратном пути 
проездом через Вервье увижусь с ним и переговорю, чтоббі 
лучше иметь возможность устроить его дело в России, есЛи 
оно без того не устроиться. Пока не пишу ничего более по
тому, что только что бьіл в Scheveningen71, а оттуда возвратилея

70 Газький конгрес відбувся 2—7 вересня 1872 р. Підготовка конгресу
і його проведення проходили в гострій боротьбі марксистів з баку- 
н*нцями. Перші засідання конгресу були присвячені обговоренню 
Делегатських мандатів, але фактично розглядалася діяльність 
Генеральгіоі ради. На конгрес прибуло 65 делегатів від 15 національних 
°Рганізацій Не будучи делегатом, ПодолинськиЙ відвідував лише 
віДкриті засідання конгресу, але також зустрічався з делегатами Брісме, 
баяном, Дюпоном та ін Свої враження від конгресу він виклав у 
листах до Лаврова (лл 27—29, 31. 33, 34). та Ідельсон (лл. ЗО і 32)

71 Узбережжя поблизу Гаги.
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пешком и потому спать хочется, кроме того нужно писать в 
Париж и Цюрих.

Жму Вашу руку. С. Подолинский
Мой адрес: Hage, Hotel des deux Villes.,
РЦ, ф.21, on. 1, д 56/1, лл. 1—2. Фотокопія.

№ 27
1 вересня [1872 p.]

До П. Jl. Лаврова в Лондон
Гаага, 1 сентября

Во вчерашнем письме я сказал, что разговор с Brismee еще 
больціе утвердил меня во мнении, что бельгийцьі держатся 
вернейщих взглядов в деле организации Международного 
Общества. Brismee очень недоволен поведением итальянцев и 
Юрской федерации72, так, напріимері, в передовой етатье 
«Internationale»73 онн названьї «faux freres»74, но в то же время 
он говорил мне, что, по его мнению, тут вина отчасти и на 
стороже Совета, и что хотя по отношению к ним т. е. к бель 
гийцам.Совет вел себя всегда хорршо, но что в других слу- 
чаях.зто не всегда бьіло так. Согласно с зтим Brismee думает 
предложить на конгрессе проекти местньїх организаций, 
напріимер], для Франции, затем уменьшение взноса в централь
ную кассу, изменение способа баллотировки, которіое] уравно- 
весило бьі представительство стран, все, как видите, мерьі 
децентрализационньїе. Кроме того, он сообщил мне, что как 
зто ни печально и ни вредно, но что, вероятно, дело дойдет 
скоро до того, что исключат из Международного Общества 
всех работникав мьісли, так как они гладаїая причина несогла- 
сий. Он сам находит, что такое исключение будет очень вредно, 
но по-видимому, настроение рабочих клонится в зту сторону.

Все сегодняшнее у т р о  я бьіл в дов.ольно ск он ф уж ен н ом  
состоянии, в чем виноватьі главньїм,образом голландцьі, ко

72 «Юрська (Jura) федерація» створена анархістами на з’їзді у Швай- 
царії (Сонвіль, 1871 р.) Після Газького конгресу стала центром анархістів.

7і ^Internationale (Інтернаціонал) — щотижнева бельгійська газета, ор
ган бельгійських секцій 1 Інтернаціоналу, виходила в Брюсселі в 
1869—1873 pp. У 1873 р перебувала на анархістських позиціях.

74 Дослівно «фальшиві брати» іфр). Тут у розумінні «нещирі друзі».
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торьіе даже не печатали обьявлений о конгрессе и не при
били даже ничего на дверях зали, где будут заседания, т. е. 
вообщ е с внешней сторони обставили дело прескверно.

В 4 часа я пошел на станцию железной дороги в надежде 
встретить Brismee, но я не встретил, но зато натолкнулся на 
толпу довольно шумную, человею в 40, в числе коих Маркс о  
женой и Знгельс. Они только что приехали и рассу ждали,* 
куда им отправиться. Впрочем, их встретил здешний делегат 
с розовим цветком в летличке. Их появление, многочислен- 
ность и, по-видимому, хорошее расположение духа меня 
несколько оживило, а то я боялся, что конгресе вьійдет сов- 
сем печальним. Сегодня первое заседание в 11 часов в зале 
“Concordia”75, но кажется, не публичное.

Жму Вашу руку. С. Подіолинский]
РЦ. ф 2!, on. 1, д. 56/2, лл. 3—4. Фотокопія.

№ 28
2 вересня [1872 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Гаага, 2 сентября

Только что я узнал к больщому моєму удовольствию, что 
Невшательский конгресе не состоялся и что итальянцьі, испан- 
цьі и даже Юрская федерация прислали делегатов. Всех де- 
легатов от 60—7076, в том числе 3 из Америки. Немцев и фран- 
цузов очень много. Вообще можно сказать, что конгресе мно- 
гочислен, потому что бельгийцев и голландцев не очень МНО
ГО, а обьїковенно местньїе делегати представляли большинство.

Сегодня от 10 до 2 било первое частное заседание, на 
котором бьіла избрана комиссия для верификации полномо- 
чий, кроме того, обсуждался вопрос о том, кто может при- 
сутствовать на закритих заседаниях и журналистьі, даже 
принадлежащие к Междун[ародному] Обществу, бьіли исключеньї. 
Делегати Юри (их два, James Guillaume, Schwitzguebel), хотя еще 
не поругались с членами Совета, но, видимо, стали в очень 
натянутьге отношения, так что даже люди, принадлежащие к

75 «Згода* (лат).
76 Див л 26, прим 70.
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оппозиции в Совете, между прочим Vaillant77 кажется, с не- 
удовольствием замечали, что Guillaume нехорошо себя дер- 
жит, например назьівает членов Совета «monsieur»78 и пр. Чем 
дело кончится, еще нельзя знать, но во всяком случае Коро 
шо. что они прислали делегатов и что вследствие зтого воп- 
рос об исключений их из Международного Общества стоит 
совеем иначе, чем если бьі они устроили свой конгресе В 
Невшателе, так, напр., Brismee, которіьій) в первом случае, 
вероятно, бьіл бьі за исключение, теперь, нужно думать, по 
даст свой голос против и многие другне, вероятно, также Я 
только что возвратился от Brismee, у которого бьіл в то вре- 
мя, как он обедал вместе с Dupont, Vaillant, Lissagaray (которьій 
не делегат) и др. Они, по^видимому, били скорее довольньї 
заседанием, по крайней мере, во всяком случае первое засе 
дание сошло лучше, чем можно бьіло ожидать. Конечно, все 
зто я вьівожу из отрьівочньїх фраз, которіьіе) сльїшал, так как 
на заседании не бьіл и не попаду раньше, чем завтра, так 
как только сегодня вечером на втором секретном заседании 
решат, когда будут открьітьіе.

Жму Вашу руку С. Подолинский
РЦ, ф. 21, on. 1, д. 54/4, лл. 5—6. Фотокопія.

№ 29 ,
З вересня 11872 &.1 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Гаага, 3-го сентября

Сегодня получил я Ваше письмо от 30-го, в кот[о]р[ом] 
Вьі вьіражаете беспокойство, чтобьі письмо, посланное Вами 
в Диепп не попало в дурньїе руки. Я уже написал в Диепп и 
вероятно успею получить его во время пребьівания в Г ааге; 
во всяком случае же с ним ничего случиться не может, по 
тому что оно останется в Париже или возвратится в Парил, 
в случае бьі оно уже меня не застало, а в Париже оно будет  
находиться в совершенно безопасньїх руках. Бьіло бьі хорошо,

77 Докір був зроблений не Ваяном, а Йоганнардом Див, поправку 
Подолинського, л. 31

78 Пан, пане іфр.)
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если бьі Вьі повторили в главньїх чертах то, что Вьі писали в 
хом письме, и отвечали бьі мне сейчас же по получении зтого 
письма, а после 6-го числа уже не лишите в Гаагу, потому 
что 8-го или 9-го я уезжаю через Брюссель в Россию. Я не 
совсем понимаю Ваш вопрос о номере моей квартирьі в Па
риже, номер зтот 84 bis, но Вм ведь его де написали на ад
ресе. 0 конгрессе могу сказать пока только, что все заседания 
до сих пор закрьітьіе и будут открьітьіе кажется только с 5-го 
числа. Сегодня я никого из делегатов не видел, потому что 
они чуть не цельїй день сидят на конгрессе. Народ в Гааге 
очень интересуется конгрессом и около дверей зальї, в 
особенности вечером, стоит большая толпа, котор[ая! порьі- 
вается кричать «vivat», петь Марсельезу, но при зтом нахо- 
дится в разньїх местах улицьі столько солдат, что никакой 
демонстрации бьіть не может. Одновременно с Вашим пись
мом я получил письмо от Гинсбурга, в кот[о)р[ом! он говорит, 
что анархистьі думают, если их исключат или вообще обидят 
(напр., произнесут порицание), созвать другой конгресе около 
8-го числа в Ст. Имьере79 (кажется так назьівается), тем более, 
что итальянцьі не захотели послать делегатов в Гаагу. Q Не- 
чаеве ничего особенного не сообщает, кроме, что он сидит 
в тюрьме, что никого к нему не пускают, что змигрантьі го- 
товят новьій протест. Нечаев бьіл вьідан русским шпионом, 
именно Стем[п]ковским, о кот[о]р[ом1 я Вам говорил, как о 
бьівшем жандарме-вешателе и польском коноводе в Цюрихе. 
По зтому случаю составляется jury80, в котором принимают 
участие вьіборньїе от швейцарских рабочих, которіьіеі недо- 
вольньї арестом и предполагаемой вьідачей Нечаева.

Жму Вашу руку. С. Піодолинский]

ГАРФ, ф 1762. оп. 4, д 360. лл. 36—37 об. Автограф.

79 Конгрес представників організацій альянсу різних країн відбувся 
16 вересня 1872 р. у Сант-Ім'е Конгрес відхилив рішення Газького

Конгресу і схвалив «Пакт дружби, солідарности і взаємного захисту для 
^Ротьби з секціями Міжнародного товариства робітників»

80 ^урі (фр).
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№ ЗО

5 вересня 11872 p.] 
До P. X Ідельсон81 у Цюріх

Гаага, 5 сентября

Не стану описьівать Вам фактической сторони бивших 
сегодня двух публичньїх заседаний, потому что. во-первьіх, 
зто очень длинно, fco-вторих, Ви зто прочтете в газетах к, в 
третьих, я Вам расскажу, когда увидимся. Вообще можно 
сказать, что заседания сошли довольно хорошо, хотя не обош 
лось без легких скандалов со сторони государственников, 
потому что анархистьі вели себя хорошо. Бельгийцьі и от- 
части голландцьі соединились с анархистами или лучше — 
последние принялй бельгийское решение, так что, хотя 
Совет и ймеет за себя82 большинство, но все же он сравни- 
тельно присмирел. Нужно сказать, что со сторони анархис- 
тов вибор делегатов хорош; против Совета говорили Hermann, 
Morago и Guillaume и все три весьма недурно, особенно по- 
следний, за Совет говорили пока Sorge (американец, дрволь- 
но глупо и неприлично) и Лафарг (глупо, хотя прилично) 
Guillaume вообще произвел на меня очень хорошее впечатление, 
и я сердит на Вас за то, что Вьі в Невцнателе своим аристо
кратизмом гіометпали мне с ним познакомиться; тут же не- 
удобно, потому что он очень занят. £го речь, сказанная в 
наивно-насмешливом тоне, довольно замечательна по вьідер- 
жанности и достоинству и даже в интеллектуальном отно- 
шении гораздо лучїііе других, хотя, к сожалению, в зтом по- 
следнем отношении все речи не вполне стоят на вьісоте дела 
Впрочем, все зто так сравнительно благовидно только на 
открьітих заседаниях, на закритих же, судя по крику, кото- 
рьій сльїшен на улице, дела идут хуже. Совет долго не хотел 
признавать полномочий испанцев, хотя они и имеют весьма 
блестящую обстановку 4.000— 6.000 голосов и совершенно пра- 
вильньї, и признал только после угрозьі бельгийцев уехать с 
конгресса. Вообще, как видите, мои симпатии на стороне 
анархистов, тем более, что в данном случае они все люди

81 Один з листів «невстановлених осіб», які містяться в справі 145 
(ф. 1737). Сапір уважає адресаткою цього листа Розалію Ідельсон.

82 Так у тексті.
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действительно избранньїе рабочими секциями, что можно гіод- 
линно доказать, между тем как со стороньї Совета не мало 
якобинцев и весьма сомнительньїх лиц полйтически, правда 
зато, что они политически хорошо организованьї и все подают 
голоса, как прусские солдатьі, по вьіражению бельгийцев, по 
приказанию Маркса. Жуковский также делегат (анархист), но 
его полномочий не признали до сих пор83

Отвечайте сейчас же в Брюссель poste restante84, я там 
пробуду дня два, лишите, где встретимся.

ГАРФ, ф. 1737, on. 1, д 145, лл. 1—2. Автограф.

№ 31 
5 вересня 11872 р.1 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Гаага, 5 сентября

Сегодня в виде вознаграждения за долгое ожидание бьіло 
разом два открьітьіх заседания от 10— 1 и от 4— 7 1/2. Я не бу
ду описьівать чисто фактической стороньї, потому что Вьі 
найдете ее в газетах совершенно сполна, так как число жур- 
налистов очень значительно и, между прочим, єсть такие, 
котор[ьіе] знакомьі с делегатами и потому будут иметь все 
данньїе, которіьіе] подлежат обнародованию. Замечу только 
сначала, чтобьі Вьі не придавали особого значення их пре- 
увеличенньїм описанням мелких скандалов, происшедших 
сегодня, кот[о]р[ьіе! несомненно появятся в реакционньїх га
зетах. Скандальї бьіли, но весьма незначительньїе, если при- 
нять во внимание, что обсуждался такой щекотливьій вопрос, 
как существование Генерального Совета.

В частньїх заседаниях бьіло хуже, судя по некоторіьімі 
рассказам и крику, которіьій] бьіл сльїшен на у лице.

Для лучшего вьіяснения положення я должен сказать с 
самого же начала, что между бельгийцами и отчасти гол- 
ландцами, с одной стороньї, и испанцами и юрцами, с другой,

83 Мандатна комісія конгресу обговорювала повноваження Н. І. Жу
ковського, делегованого на конгрес женевською секцією «пропаганди і 
Революційної с о ц і а л і с т и ч н о ї  дії». На думку комісії, женевська секція 
Не була прийнята Генеральною радою до І Інтернаціоналу.

84 До запитання (фр.).
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состоялось соглашение; имецно испанцьі июрцьі приняли бель- 
гийское реііиенйе относительно Генерального Совета (еще в 
секциях), бельгийцьі же позтому теперь, конечно, противятся 
всякому насилию протнв них со сторони Совета. Хотя анар 
хистьі (я так буду називать зту сторону для краткости) все 
таки представляют меньшинство, но меньшинство довольно 
значительное, и потому Генеральний Совет уже значительно 
спустил поврд, так, напріимер], сегодня Лафарг предлагал 
уже, чтоби в странах, в которіих], как в Бельгии, федеральнне 
совети хорошо организовани, принятие секции било би им 
предоставлено. Меньшинство анархйстов особенно значительно, 
если принять во внимание, что итальянци не явились, что 
испанские делегати имеют каждий по несколько тисяч го- 
лосов, что бельгийци, которие отчасти из беспристрастия 
прислали всего 5 или 6 делегатов и что, конечно, зти деле
гати представляют гораздо большее число работников, чем 
12 членов Генерального Совета. Если би бил принят способ 
подачи голосов, предложенний Brismee, то в особенности в 
случае присутствия итальянцев Совет остался би в меньшин- 
стве. В сумме можно сказать, что Совет, несмотря на все 
старания, более или менее неблаговидньге, достиг весьма 
неполного успеха, правда, что немци и французи, по вира
женню бельгийцев yptent comme des soldats prussiens85 (вместе и 
заодно, хоть то утомительно) по приказанйю Совета, но все 
же как-то общие симпатин начинают склонятся на сторону 
анархйстов, чему, конечно, отчасти способствует хороший 
вибор делегатов. James Guillame (несмотря на то, что говорил 
Johannard, а не Vaillant, как я ошибочно написал86) держит 
себя очень хорошо и вообще человек настолько симпатичний, 
что даже противники относятся к нему без особенного озлоб
лення, так, напріимер], когда он протестовал сегодня против 
обидних виражений о Малоне и Бакунине, то почти все его 
поддержали и письмо, заключавшее зти виражения, не било пе 
реведено на другие язики (письмо било от секции Ферре)87

85 Голосують, як пруські вояки (фр ).
86 Див. л 28.
87 Секція Ферре (названа на честь Теофіля Ферре, комунара, роз

стріляного версальцями) — одна з перших французьких секцій 1 Інтер
націоналу, яка виникла в Парижі після, розгрому Комуни. Секція прий
нята до І Інтернаціоналу в липні 1872 р
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Второй скандал бьіл произведен американским депутатом 
немцем Sorge, qui est plus marxiste que Marx88 и опять он бьіл 
призван к порядку Со сторони анархистов никаких зксцессов 
не бьіло (за исключением, впрочем, одного бельгийца, кажется, 
Splengard, которіьій] кричал во время речи Sorge), напротив, 
речи Guilluame и Morago (испанца) отличались большею обьек- 
тивностью, в особенности же речь Guillaume, произнесенная 
в несколько наивно-насмешливом тоне, била очень хороша и 
со сторони ораторского искусства и со сторони видержки и 
достоинства. Morago говорил горячо и с жестами, но никаких 
ругательств и личностей не бьіло. Справедливость требует 
сказать, что оратори со сторони Совета, за исключением Sorge, 
именно Лафарг и Лонге, также вели себя вполне прилично. 
Вообще теперь сравнительно, по крайней мере с тем что бьіло 
сначала, люди немного успокоились, сначала же, по вира
жанню Brismee, її у avait de bien tristes choses89

Как би ни бьіло, Совет не решится на исключение, да те
перь вопрос уже стоит иначе: именно анархисти грозят вий
ти (между прочим, бельгийцьі грозили уехать с конгресса, 
если, как Совет желал, полномочия испанцев не будут приз- 
наньї). Понятно, что если испанцьі, итальянцьі, бельгийцьі, 
швейцарцьі и голландцьі вьійдут, то Международное Общество, 
за исключением американских и английских секций ікото- 
ріьіе], впрочем, разделились), превратится в тайное общество 
без особого значения и нужно думать, что Совет, хотя и 
обладает большинством на конгрессе, не захочет довести дело 
до такой крайности. Я зто заключаю из того, что предло- 
жение Лафарга уже обнаруживает некоторьіе уступки. В за- 
ключение замечу, что все речи как за, так и против, со сто
рони доказательности довольно слабьі; обьїкновенно ставятся 
положення и подкрепляются больше уверениями и фразами, 
чем логическими доводами.’ Фактические принципи еще даются, 
но до сколько-нибудь научной теоретической разработки 
Дело не доходит. Речь Guillaume также страдает зтим недо
статком, хотя все же лучше других.

Извините, что не сообщил содержание речей, но зто бьіло 
бьі очень длинно и, конечно, излишним, ввиду журналистов.

88 «Який є в більшій мірі марксистом, ніж сам Маркс» (фрХ
89 Відбувалися досить сумні речі (фр ).

147



Замечу, что отчет Совета в чтении Лонге произвел очень 
хорошеє вп^чатленце, он бойко написан, очевидно, Марксом, 
и вообще хорош, хотя немного ругателен. Маркс сам читал 
его понемецки, но его почти никто не слушал и вообще ему 
сегодня не везло.

РЦ. ф.21, on. І, д. 56/9, лл 9—13 Фотокопія.

№ 32 v
7 вересня [1872 pJ 

До P. X. Ідельсон90 у Цюріх
Гаага, 7 сентября

Вчера состоялось решение о Совете, конечно, в пЬльзу 
Совета, хотя вгфочем с ограничением, что Совет может не 
признать секцию, только в случае согласйя на зто федерации. 
Фактически централистьі победили, но в нравственном отно- 
шении победа положительно на стороне анархистов, причини 
те, что, во-первьіх, даже самая победа централистов далеко 
не так полна, как ожйДали, что нейтральние прежде бель- 
г и й ц ь і и голландцьі соединились с анархистами, что своим 
неприличньїм поведенйем Маркс, ЗнгелЬс и С° Розбудили про
тяв себй общественное мнение как конгресса, так и публики, 
между тем как Guillaume достиг противоположного результата. 
Guillaume действительно челбвек &о многих отношениях вьі- 
ходящий из ряда других, и он производит самое симпатичное 
впечатление. Brismee говорит, что Маркс и Co. никоґда не 
посмели бьі действовать так авторитетно в обьїкновенном 
рабочем собрании, как они действуют'на конгрессе, и дей
ствительно почти все рабочие конгресса на стороне анар 
хистов. Маркс, рассердившись на то, что фламандский перевод 
речи Guillaume вьізвал большое сочувствие в публике, состо- 
явшей главньїм образом из рабочих, крикнул, что перевод не 
верен, Знгельс то же делал подобногб же рода возражения 
на речь Guillaume'a, из чего Вьі можете заключить, что им в 
логическом отношении піжходится плохо. Заметьте пр>итом, 
что Guillaume, по крайней мере на публичньїх заседаниях, не 
дозволил себе ни одной личности, между тем как с противной

90 Див прим. 81.
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стороньї зто делалось сплошь и рядом, т^к напр., Longuet 
по отношению к Guillaume употреблял вьіражения в роде «votrp 
maitre Бакунин»91 или «un economiste deguise»92 и пр.

Передайте от меня Россу или Смирнову, что если бьі £)НИ 
бьіли бьі такими хорошими и последовательньїми предста- 
вителями своих принципов, как испанские делегата и Guillaume, 
то конечно у нас на собраниях не бьіло бьі тех печальньїх 
вещей, котіоіріьіе) бьіли, да и успех бьіл бьі совсем другой, т. е. 
несомнено, что все люди полунейтральньїе и не вьіработав- 
шие себе убеддений перешли бьі на их сторону, точно также 
как голландские рабочие заметно склоняются на сторону 
анархистов на конгрессе.

Последний срок моего пребьівания в Лейпциге, как я 
Вам писал, 13 или 14-го.

С. Піодолинский]

ГАРФ, ф. 1737, on. 1, д  145, лл. 3—4 об. Автограф

№ 33 
7 вересня [1872 p.] 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Гаага, 7 сентября

Вчера утром состоялось, в( закрьітом заседании (хотя воп- 
рос обсуждалася в открьітом), решение вопроса о Генераль- 
ном Совете. Решение, конечно, в пользу Совета, то єсть его 
ньшешние права признаются, впрочем, с небольшим ограниче- 
нием, именно Совет имеет право не принять секцию только в 
случае согласия на зто местной федерации, в противном случае 
дело решается на конгрессе. Понятно, что федералистьі бу- 
Дут легко принимать секции. Затем перешли к обсуждению 
вопроса о политической роли рабочих ассоциаций. Оратора
ми бьіли Vaillant, Hepner, Guillaume и Longuet. Речь Longuet, хотя и 
Недурна, но несмотря на то, что он говорил последним, бьі- 
ла не совсем к делу, так, напр[имер], он большую часть време-

обсуждал прудоновскую теорию политического воздер- 
^ания, которіую] никто не защищал, потому что Guillaume с

91 «Ваш господар Бакунін» (фр ).
92 «Замаскований економіст» (фр ).
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самого начала сказал, что вовсе не намерен воздерживаться 
отлолитической (то е(сть] революционной, а не парламентар- 
ной) деятельностй. Кроме того; Longuet позволил себе вьіра- 
жения врод Є: «Votre maltre Бакунин», и «je vous prendrais pour un 
economiste deguise»** и т. n. Vailliant, первьій говоривший по 
зтому поводу виражался прилично, но в сущности ничего не 
сказал, так что йз защитников государственности лучшую 
речь сказал Нерпег, хотя также в довольно дерзком тоне и с 
жидовским способом доказьіваТь вещи иі^енно количеством 
продайньіх екземпляров Guerre civileм и новоприбьівших под- 
писчйков Volksstaat95 Все зто он прйводил как доказательство 
того, ч їо  идея автгоритетности не навязана немецким рабо- 
чим, а составляет необходимую часть их мировоззрения и 
что Коммуна пала от того, чтб в ней бьіло слишком мало 
авторитета и власти. Последние внражения возмутили даже 
коммунаров, приверженцев Совета, и Longuet в своей речи ска
зал, что не соглаоен з-Репнером, что его вьіражение «malhe- 
ureux»96 и что в Коммуне не било только достаточно автори
тета. Guillaume начал с того, что он вовсе не думает, чтобьі 
идеи Совета бьіли навязаньї немцам, что, напротив, они к 
зтим идеям пришли совершенно самостоятельно, но что другие 
народи также самостоятельно пришли к идее федерализма, 
затем он развил своє понятие о поли^ической роли МІежду- 
народного] Оібщества] в том направлений, что оно не должно 
завладевать буржуазним государствоМ, но должно уничтожить 
(applatir) самое государство как буржуазное учреждение. За
тем он прибавил, что не находя в нинешней деятельностй 
Совета определенного плана образа действий, он обращается 
к манифесту Маркса и Знгельса 1848 года*7 как к лучшему 
вираженню зтих мислей. Разбирая разлйчньїе пункти зтого

93 «Я вважав би Вас замаскованим економістом» (фр.)
94 Маркс К Громадянська війна у Франції 1871 р
95 Volksstaat (Народна Держава) —. центральний орган Німецької 

соці ял-демократичної робітничої партії. Виходив у ЛяЙпцігу в 1869— 
1876 pp. Редактор — В. Лібкнехт.

96 Невдале (фр ).
97 Маніфест Комуністичної партії написали K. Маркс і Ф. Енгельс як 

програму Союзу комуйістів Уперше опублікований у Лондоні 1848 р . 
Маніфест був перекладений Бакуніним російською мовою й виданий У 
Женеві 1869 р. Українською мовою вийшов 1902 р. у Львові.
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майифеста, он сказал, что здесь'дело ведется все-таки к тому, 
птобьі государственньїм путем централизовать орудия произ- 
водства и произвести социальньїй переворот. На зто Знгельс 
заметил, что у Guillaume французский перевод, а что по-немец- 
ки зто вьіходит иначе, что они также желают уничтожения 
политического государства и только думают сохранить зко- 
номическую централизацию. На зто Guillaume ответил, что он 
всякую централизацию считает формою государства и что 
такой способ действий противоречит принципу свободной 
федерации, представителем которого он служит. Еще прежде 
он сказал, что убежден, что социальньїй переворот и в том 
числе переворот посредством Междіународного] Общіества] 
єсть непосредственное вьіражение мьіслей и чувств работ- 
ников, что только в том случае, если люди, действительно 
проникнутьіе зтими мьіслями и чувствами, свободно соеди- 
няются, между ними будет существовать та солидарность, 
которіая] никогда не может бьггь создана центральною властью, 
и никогда не разрушится ее отсутствием, если она действи
тельно существует. Зала собрания бьіла полна народу, в числе 
котор[ьіх] большая половина рабочих, и речь Гильома в крат- 
ком, но знергичном переводе vonderAbeele произвела на них 
такое впечатление, что Маркс, окончательно рассердившись, 
крикнул, что vonderAbeele неверно перевел, что совершенно 
несправедливо, по словам бельгийцев и голландцев, да впро- 
чем и я понимаю по-фламандски, когда говорят громко и 
нескоро, как von der Abeele. Brismee говорил после собрания, 
что Маркс и Co. никогда не посмели бьі говорить и действо- 
вать таким образом, как они зто делают в обьійновенном 
рабочем собрании, а не конгрессе, где половина якобинцев и 
т п. Даже некотор[ьіе] французи-коммунарьі начинают бьіть 
недовольньї, а если пересчитать действительно рабочих, то 
большая половина —  федералистьі. Маркс ведет себя вообще 
неприлично, напріимер], подсказьівает председателю, что тот 
Должен делать, лучше бьі уж сам председательствовал.

Завтра, вероятно, весь конгресе поедет Я Амстердам на 
пУбличное собрание, й также думаю поехать. Еще успеете 
отвечать мне: Брюссель, poste restante

Я забьіл сказать, что єсть делегат русский, именно Жу- 
ковский, но его мандат, кажется, не приняли.
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В Цюрихе жюрй, србранное над Стемпковским, решило 
напечатать его.подвиги с  приложением карточки.

РЦ, ф.21, оп.1, д. 56/11. лл. 14—17. Фотокопія.

№ 34
7 вересня (вечір) 11872 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон 4
Гаага, 7 сентября, 9 1/2 часов вечера

Сегодня вечором конгресе кончается, только что бьшр пос- 
леднее публичное заседание, а тепер идет последнее закрьітое.

Впрочем, завтра будет еще митинг в Амстердаме, на крто- 
рьій я также думаю поехать9® Сегодня утром в закрьітом за- 
седании бьіло решено, что Совет в 1872-1873 году будет на
ходиться в New-Yorke, и бьіли названьї имена 12 членов, из 
которьіх он будет состоять" Имена американские и мне не- 
известньї. Зти 12 чело^к имеют право присоединить к себе 
еще 3. Конгресе решил, кроме того, что местом будущего кон- 
гресса будет Швейцария, город же предоставляется назна 
чить Совету.

Как видйте, принципиально, хбтя и с уступками, Маркс 
победил, но я удивляюсь, что так<рй умньїй человек как он, 
мог дорожить такой внешней стороной победьі, когда уже из 
всех фактов видно, что общественное мнение склонилось в 
протйвную сторону Если Маркс действительно думает на 
время или совсем оставить практическую деятельность, то 
он лучше бьі сделал, если бьі уступил там, где, как он сам 
види+, он, несмотря на все старания, мог достигнуть только 
4исто фб'рмального результата. По крайней мере он с 
чес'гью сошел бьї со сцбньї, если остался бьі на ней на равньїх 
правах с другими, между тем как теперь он подвергается 
целому граду обвинений, отчасти справедливих. Конгресе бьіл 
заключен двумя голландскими речами к публике и речьк)

98 Після закінчення Газького конгресу, на запрошення Голяндської 
федеральної ради, більшість делегатів виїхала до Амстердама, де 8 ве
ресня 1872 р. відбувся мітинг, на якрму виступили К. Маркс, Ф. Зорґе, 
П. Лафарґ та ін

99 До Генеральної ради були обрані Бертран, Бельґе, Лорель, Ков- 
ских, Сен-Клер, Лев’еЛь, Карл, Лавід, Лерер, Форнаґґіер, Шпеєр, ВорД
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Brismee о всестороннем значеним ассоциации. Одна из голланд- 
сісих речей бьіла очень хорошо встречена, речь же Brismee 
имела, как говорят французьі, “un succes foux”100, да и'действй- 
тельно он хороший народньїй оратор, да и его внушительная 
и в тоже время крайнє симпатичная фигура не могла не про- 
извести самого хорошего впечатления. Затем бьіли зачитаньї 
разньїе письма, приветствия и прочее

Перехожу к моєму общему заключению: несмотря на то, 
что особенньїх неприятностей на конгрессе не произошло, 
что большая часть делегатов вели себя хорошо и лично 
производят хорошее впечатление, я все-таки недоврлен 
конгрессом, не потому что на нем все же ясно вьїказались 
несогласия (последнее, по моєму мнению, еще не особенного 
рода), но потому, что вьісказалась ясно давно подозреваемая 
мною общая слабость Междіународного] общіества]. Есть 
вещи, как, напр[имер], недостаток цифр в отчетах, кот[о!р[ьіе] 
на человека сколько-нибудь скептического действует очень 
плохо, а цифрьі избегаются слишком старательно. Помимо 
зтого есть, конечно, и другие признаки слабости, о которьіх 
слишком длинно бьіло бьі распространяться. Если напишете 
в Брюссель poste restante, то я еще получу письмо.

РЦ ф.2І, оп.1, д. 56/10, лл. 18—19. Фотокопія

№ 35
10 вересня 1872 р.

До П. Я. Лавром в Лондон
Брюссель, 10 сентября

Пишу Вам тєперь только из Брюсселя, а не из Гааги, глав- 
ньім образом потому, что в Гааге последнее время бьіло не- 
кбгда, но отчасти потому, что я бьіл чересчур разнервнен 
последними действиями конгресса, между прочим исключе- 
нием Б[акуни]на и Guillaume. Я считаю исключительно сквер
ним исключение людей.. котор[ьіе] никогда не изміняли делу 
Рабочих, котор[ьіе) оба один больше, другой меньше, но оба 
много пострадали за зто дело, в особенности же скверно такое 
Дело тогда, когда оно делается на конгрессе рабочйх, когда 
почти все действительно рабочие против исключения и когда

100 «Шалений успіх» (фр)
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на исключении настаивают и, главньїм образом, проводят 
его люди, не принадлежаіцие k рабочему классу. ПодОбное 
поведение совершенно недостойно людей действительно 
думающих и чувствуюїцих то, что постояно вьісказьівается 
господами Генерального Совета. Если я виражаюсь резко 
даже через три дня, а не под первьім впечатлением, то зто. 
потфму, что й в течение последней недели видел и сльїшал 
такие вещи, которіьіе) на всякого человека, стоящего 
немного в стороне, не может не подействовать самим 
неприглядньїм образом и не убедят, что сохранение власти
во что би тб ни стало бьіло главною целью [.............. ]101
Гаагского конгресса, СОвета Конгресса, где почти талько и 
говорйііось о сохранении и увеличении зтой власти, а не об 
ббщйх началах и частньїх мерах для распространения 
рабочего движения, предметов несравненно более важньїх, 
но о котор[ьіх] пбчти іне упойиналось на конгрессе. Мне 
некогда писать теперь больше, да кроме того и неудобно, 
темно и прочее. Я познакомился со многими делегатами и 
тепер на возвратном пути в Брюссель ми остановились 
вместе. Сегодня думают уехать на конгресе в С[ант1-Им]р102 
й тогда я Вам напишу подробнее103 Если будете отвечать, 
то напишите 6 Лейпциг poste restante, я там пробуду до 15-го 
вецера, а потому рассчитайте. (

Жму Вашу руку С. Подолинский

РЦ, ф.21, on І, д. 56/13, лл. 20—21 Фотокопія.

№ 36
16 вересня 11872 p.] 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Берлин, 16-го сенітября]

Вьі, вероятйо, удивляєтесь, что я; несмотря на данное 
обещание, так долгб не пишу. Виновато бельґийское прави- 
тельство, кот(о)р[ое| викинуло со мною следуіощую штуку: в

101 Слово прочитати нам не вдалося — М. Шудря прочитав його 
як «действий»

102 Samt-Imier (Сант-Ім'є), швайцарське містечко в кантоні Берн.
103 Див л 36.
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Брюсселе я имел глупость остановиться в одной гостинице 
с делегатами, думая, что.там на такие пустяки никто не обра- 
щает внимания. вказалось противное, —  меня потребовали 
к начальнику Direction de la surete publique104, которіьій] обьявил, 
что считает меня также делегатом, потом сделал формальний 
допрос и затем сказал, что я должен вьіехать из Бельгии. То 
*е  самое он сделал с Жуковским (остальньіх делегатов не 
захватил). Самое скверное однако то, что он обещал спра
виться обо мне в России и что, если мои показання окажутся 
неверньїми, то я буду за зто наказан. Показання мои невер- 
ньіми оказаться не могут потому, что я рассказал дело как 
оно бьіло т. е., что я бьіл в Гааге и присутствовал на пуб- 
личньїх заседаниях и то же самое буду говорить в России, 
если будут долрашивать, потому что считаю, что я имел пол- 
ное право бьіть на публичньїх заседаниях, напр., для состав- 
ления какого-нибудь отчета или п., но все-таки зто история 
неприятная. Так как я бмл занят с полицией и кроме того 
имел посторонние дела в Брюссель и Генте, с исполнением 
которьіх я должен бьіл поспешить, то понятно, что я не успел 
написать Вам ничего из Брюсселя, да кроме того и не хотел 
писать, пока не окончится дело с полицией. Очень скверно 
также и то, что теперь может бьіть мне не придется провезти 
программу105, и что весьма важнее, что меня не вьіпустят опять 
за границу. В таком случае я конечно Вам напишу а поедет 
кто-нибудь другой. С Гинсібургомі я встретился to Лейпциге и 
мьі вместе приехали в Берлин, отсюда он едет в Питер, а я в 
Киевскую губіернию].

Жму Вашу руку и надеюсь во всяком случае, что мьі уви- 
димся осенью где-нибудь.

ГАРФ. ф. J762, оц. 4, д. 360, лл. 38—39 об Автограф.

104 Департамент громадської безпеки (фр ).
105 Ідеться про програму журналу Вперед!. написану Лавровим.
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№ 37
5 листопада [1$72 Р Іч,-. *•' -

До П*Л. Лаврова* а Лондон
Вена, 5 ноября

Лаконец, я о п я ть  могу писать "Вам. Уже из самого зтого 
факта Вьі видите, что со мною ничего особенного не Злучи
лось, к трму же могу прибавить, что мое-пребьівание в РО£сии 
дало хоть и не блестящие, по все же. ч  не совсем *6трица- 
тельньїе результати. К сожалению, однако же, я должен сказать, 
что дело каеает.ся главньїм образом умственной и нравствен- 
ной поддероди. в чисто же материальноМ отношении пока 
плохо, т. е. деHeF. почти что нет. БІайдаковский] до си \ пор, 
цасколько я мог узнать, каходится у  себя в деревне в Чер- 
ниговской губериии, что обьясняется тем, что недавно его 
брат вьіслан адміністративним порядком и что ґгозтому, он 
не может бьістро устройггь своих денежньїх дел. Впрочем, 
он в Киеве повторил то- же, что говорил и мне, т  е. что гін дает 
3000 руб. О Кр[иле] я также ничеГо не знаю, но от Пинсбурга] 
получаю письма часто и довольнО удовлетвори+Іельньїе В 
Киеве мне передали за: почти достоверное, что позднйм ле
том или осенью к Вам бьіл посіїан гбсгїОдйн йз Петербурга106 
и зто сведение находится в связи с тем, что я Вам когда-то 
говорил о  Вестінике] Евріопьіі К сож&лению, я не знак) теперь 
такого Вашего адреса, *іо которіому] можно бьіло бьі хорошо 
списаться. Да и я теперь же не могу Вам дать моего адреса, 
так как из Вені* уезжаю вероятно дня через два и мьжет бьіть 
буду жить зиму не в Цюрихе. МожеТ случиться впрочем, что 
я останусь и з Вене Такая неопределенность Зависит теперь 
от того, что в начале я имел намерение оставаться в Цюрихе 
еще на зимний семестр. Теперь же по многим причинам мне 
зтого сильно не хочется. З десь я соберу сведения о Венском, 
Мюнхенском и Лейпцигском университетах и дня через два 
напишу Вам более толковое письмо, а также и адрес. В п р о ч ем , 
если я приеду и в Цюрих, то и зтому не удивляйтесь.

ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл. 41—42 об. Автограф.

w  Прізвище всиновити ке вдалося.
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№ 38 J

11 листопада [1872 p.]h,
До П, Jl. Лаврова в Лондон

Цюрих, 11 ноября

Вчера вечером получил Ваше письмо, кот[о1р[ое] меня одно- 
временно и обрадовало и огорчило. Я с нетерпением ожи- 
даю время, когда мьі увидимся, но видеть в Вас ту перемену о 
кот[о]р[ой] Ви говорите а конце письма, будет для меня край
нє печально. Когда я Вам писал, что особенно торопиться не- 
чего, то делал зто, конечно, главньїм образом потому, что счи- 
таю вообщег нехорошим торопиться в серьезньїх делах, тем не 
менее я думаю, что бьіло бьі очень хорошо, если бьі Вьі при- 
ехали в Цюрих поскорее.

Теперь же сообщу Вам .вкратце результат моей поездки 
и, н^сколько; я знаю, настоящее положение дел. Я пробнл в 
Рорсии всего 6 недель, из которих 4 в деревне и 2 [в] Києве, и 
bq все зто время, а также и при получении паспорта о вьіезде, 
не имел никаких неприятностей. В продолжение зтого времени 
я получил несколько писем от Гинсібурга] содержания обще- 
го, но в сумме удовлетворительного, т. е. в Петербурге мож
но рассчитьівать на таких литераторов, кот[о]рІьіе] уже себя 
заявили, а не только на начинающих. Программа в Питере єсть 
и, по-видимому действует как следует. Помимо Гіинсбурга], 
я получил <?зедение, что некоторьіе из лучших литераторов 
«В[естника] ЕІвропи]» желают принять участив в журнале, Ва
ми издаваемом, и что даже посилали к Вам депутатов. Лав
рова, котІо]р[ая] ездила из Цюриха, чтобьі хлопотать о жур
нале БІакунина], возвратилась ни с чем для себя, т. е. никто не 
желает участвовать в журнале БІакунина], но зато многие 
говорили, что, если бьі Вьі взялись за дело, то они отнеслись 
бьі к нему совершенно иначе. Вообще она привезла из Питера 
такие сведения, что здешние приверженцьі БІакунина] довольно 
сконфуженьї и, по-видимому, желают компромисса, хотя, ко
нечно, Росс при своей буйности не в состоянии сделать зто 
как следует.

Моє пребьівание в Киеве, в особенности для такого коро
ткого времени * тоже вишло довольно удачно. Прежде всего 
Меня обрадовало соглашение с малороссами, кот[о]р[ьіе1 пер-
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вьіе обратились ко мне с вопросами о журнале, о кот[о]р[ом] 
уже немного просльїшали. Таким образом, ломимо известньїх 
довольно порядочньїх литературньїх сил, до известной сте- 
пени можно уже рассчитьівать на одинперевод через гра- 
ницу (самьій верньїй из всех существующих пока) и на один 
путь распространений обширньїй в южной России. С так назьі 
ваемьіми радикалами107 я также сошелся и тут также:можно 
рассчитьівать на провинциальньїе корреспонденции, 2 йЛи даже 
З ггеревода через границу и, в особенности, на знергическое 
распространение, так как послбднєе до известной степени 
составляет их специальность Мне случилось говорить и с 
людьми более умеренними и тут я получил ответ, Хотя и не 
столь реиштельньїй; но все же сочувствіенньїй. Вообще со все- 
ми'втими господами дело теперь стоит так, что им нужно по
силать адреса, по которьім бьі они могли посилать cfatbH и 
корреспонденции. Самьім скверним вояросом остается все- 
таки вопрос денежний. Но немного денег НЄКОТІС)1р[ЬІЄІ обещали, 
но пока их еще нет БайдІаковскийг) же категорически скАзал, 
что дает 3000 ріублейі, но его я *іє Ьидел, потому что он Жи- 
ВЄТ’ В деревне, Мглинском уезде Черниговской губернйи и бкан- 
чивает свои дела-Теперь кнем у ужевероятно [отправился] 
один господин из Києва и вероятно дело уладит. Кроме не- 
га, впрочем, єсть еще в виду w другой источник, вот почему 
самьімсущественнмммне теперь кажете^ достать 15-20 вер- 
ньіх немецких, французеких или английских адресов и пос
лать их в Россию. Такой способ желаюг употреблять люди, с 
кот[о]р[имиІ я говорил, и в сущности при неподписанньїх 
стахьях он не особенно опасен и притом ̂ прост и бистр 
Пока на юге можно рассчитивать на Киев, Одессу, Харьков, 
Елисаветград, Полтаву и Чернигов, что на первмй раз бьіло 
бій недурно.

Остается еще один очень важний вопрос —  зто БІакунин], 
Росс, компромисс и пр., но об зтом лучше нам переговорить 
уєтно и вообще для решения зтого вопроса Вам следует при- 
ехать в Цюрих. Скажу, что солидних сношенией с Россией и 
литературньїх сил у них нет, деньги же до известной сте
пени єсть. Если, как я ожидаю, Вьі с ними не сойдетесь, то 
лучще будет издавать журнал в Англии, где зто, хотя и будет 
немного дороже^ но зато во многих отношениях; именно в

107 Подолинський так називав народників.
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оТношении прочности дела, будет гораздо лучше. Обо всем 
3том следует подробно и поскорее переговорить, тем более, 
що я ничего не могу предпринять без Вашего предварительного
согласия.

Жду Вас с нетерплением и жму Вашу руку.
Мой адрес: Zurich, Fluntem, Plattenstrasse 14.

С. ПІодолинский]
ГАРФ, ф. 1762. о/7 4. д 360, лл. 43—46 об Автограф.

№ 39
18 листопада 11872 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Цюрих, 18 ноя[бря]

Больше недели тому назад я получил Ваше письмо и с 
тех пор не имею никаких известий, Обьяснить зто Вашим 
скорьім приездом я не могу потому что в таком случае 
Линев имел бьі от Вас письмо, о котором Вьі мне писали. 
Помимо того, что зто меня беспокоит в том отношении, что 
не случилось ли чего особенного, я нахожусь в состоянии 
полного бездействия, так как не хочу предпринять ничего, 
пока не увижусь или по крайней мере подробно не спишусь 
с Вами.

Если Вьі еще не скоро приедете, то напишите, что 
думаете о том, что я Вам писал в прошлом письме, и я с 
зтим буду сообразовьіваться. Тут, в Цюрихе, особенно 
важного в настоящее время ничего нет и я предпочитаю 
передать Вам на словах ближайшие обстоятельства дела.

Жму Вашу руку и с нетерпением жду ответа и с еще 
большим —  Вас. С. ПІодолинский]

ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360„ лл. 55—55 об Автограф.

№ 40
ЗО грудня 11872 p.]

До В. Н. Смірнова в Цюріх
Вюрцбург, ЗО декіабря]

Пишу Вам собственно только потому что обещал, так как 
ничего скверного или вообще требующего скорого сообщения
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со мною ничего не случилось. Дела мои тут идут недурно, 
занимаемся теоретичєским обсуждением практичесідех вюпро- 
сов и кое к чему приходим.

Вечеромеду в Лейпциг, послезавтр^: получите письмо отту- 
да. Кланяйтесь Піетру Лавровичуі108 и скажите, что не пишу 
никому потіому], что нечего.

Я кажется потерял Ваше письмо к Вашему отцу и потому 
нащішите на всякий случай другое и пришлите в Вену Еели 
я его отправил и он получит два, то зто неважно.

ГАРФ, ф. 1737, on. І, д. 58, лл. 9—9 об. Автограф.

№ 41 
Зі грудня 11872 р  ]

До В. Н. Смірнова в Цюріх
Лейпциг, 31 декабря

Сегодня застал, приехавши, Ваше письмо: оно меня очень 
обрадовало, так что даже у меня уже начинают появляться 
розовьіе надеждьі. Вн большой молодец в конспиративном 
отношении; только постарайтесь бьіть умницей в своем пове
деним, побольше спать, єсть и пр. и не заниматься кровью109 
В Вюрцбурге я, насколько можно, сделал все, что нужно, но 
тут, кажется, моя задача труднее, но в то же время и об- 
ширнее, а потому и гораздо интересно110 Тут русских про- 
пасть, в том числе, кроме известньїх Ваїм, Цехановецкий, Сла- 
вянский (питерский врач), несколько барьішень и, по словам 
Зибера, околО 50 молодьіх людей, учащихся более или менее 
русского происхождения. Лейпциг вообще страна великая и 
обильная, но порядка в ней нет, а среди русских господствует 
даже специальная разрозненность и большой страх шпионства, 
конспираторства и других несуществующих в Лейпциге ужасов; 
тем не менее єсть надежда, что Лейпциг может со временем и 
даже довольно скоро сьіграть роль одного из сильньїх загра- 
ничньїх русских центров. Уже является понемногу МЬІСЛЬ об 
устройстве библиотеки, а зто уже начало хорошее. Заключе- 
НИЄ: нужно расширить круг наших дейііггвий. Бьіл я уже у Брок

108 Лавров
10? Мається на увазі хвороба Смірнова, яку він лікував крово

пусканням (див. л. 44).
110 Так у тексті!
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гдуза и узнал кое-что интересное; у него отличная русская 
типографкя и он принимает заказьі очень охопгна Цена немного 
висока: печатний лист (формат «Justice»111 Прудона) стоит 19- 
20 талеров в тисяче зкземлярах. но зто уже со всеми расходами 
печатания, брошюровки, первой корректурьі и пр., одним сло
вом он получает рукопись и дает готовую книгу Книжка в 
20 лисгов обойдется в 40-45 копеек. что еще не особенно страш
но. По здешним законам никто не может воспретить печатать 
брокгаузу все. что ему угодно, а распространение в Германии 
может бьггь воспрещено только по суду т. е.. лучше сказать, для 
нашего журнала очень трудно предвидеть какой-нибудь неприят- 
ности со сторони немецкого правительства. Все зто. конечно, 
только соображения, которіие] однако же не мешает иметь в 
виду замечу при зтом. что второй русский центр в Лейпциге. 
имеющий перед Цюрихом даже преимущество положення, вещь 
весьма заманчивая. Великолепние институш для практических 
занятий по медицине и естественним наукам и богатство 
книжной торговли неминуемо сделают Лейпциг чрезвичайно 
привлекательним для русской. молодежи, если только у нас 
дела в Министерстве Народного Просвещения будут логично 
идти вперед по их ньінешнему направленню. Как виднте, под 
влиянием средьі (в настоящую минуту я нахожусь в комнате 
Зеленіогорского] и слишу довольно нелепьій спор его с Зибе- 
ром). а  потому прощайте Будьте здорови. Жму Вашу руку При
силайте в Вену подробние сведения, мне зто будет важно. При
ділите также «Исторические письма» Лавіроваї112 и, если можно, 
статьи о нравственности. Зто необходимо. а я  било забил; не
обходимо для конспиративной цели подарить их Бучинско- 
му. ПІетру] ЛСавровичу] напишу из Вени, когда будет что-ни- 
будь поважнее.

А Нозль действительно молодец.
ГАРФ, ф. 1737,. on. 1. д. 58, *лл. 10—11 об. Автограф

111 Справедливість іфрл.
112 Див. л. 44.



1873

№ 42 
Z січня [1873 p.I 

До П. Л. Лаврова в Цюріх
і ., 
Лейпциг, 2 января

До сих пор я не пишу Вам не оттого, чтобьі писать бьіло 
нечего, но оттого, что нЬ могу написать Вам ничего опре- 
деленного, как й Следовало ожидать, когда имеешь дело с 
народом такого сорта, с каким я вожусь со времени моего 
вьіезда из Цюриха. Общий результат все же положительньїй, но 
об [зтом] очень прошу Вас до моего приезда никому реши- 
тельно ничего це говорить, тем более что с профессорами я 
держусь той системи, цто не добиваюсь положительного обе 
щания и даже говорю, что мне зто не важно, так как приси
лать работи они могут и не давши обещания. По многцм при
чинам я считаю зту [систему] лучшею из ворх, которие я мог 
принять е ними. При зтом идет оживле^нное теоретіунеское 
обсуждение вопроса, вещь для меня цемного трудная, а еще 
больше скучная, так как обсуждение зто в сущности гораздо 
менее научно, чем самие ненаучньїе сторони цюрихской ци 
вилизации, хотя вид такой, будто решаем мировне вощросьі. 
Между прочим они говорят, что постановка вопросов в 
программе1 ненаучна, но против зтого, сверх ожиданий, ока- 
залось довольно хорошим средством то, что я начал докази- 
вать, что их определение научности не научно и что вообще 
они, когда ставят вопросьі как противоречивне делают обикно- 
венно “contradictio in adjecto”2 И подобними вещами приходит-

1 Програма журналу Вперед!
2 «Суперечливі висловлювання» (лат ).
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сЯ заниматься, когда дело, в сущности, временно, по край- 
ней мере, практическое Все зто относится к Зиберу и Зелено- 
горскому; с Цехановским3 *е я не говорю ни о чем таком, по
тому что он теперь в каком-то трусливом настроєним и, хотя 
очень интересовался моей поездкой в Гаагу и тому подоб- 
ньіми вещами, но все же очень остррожен и боится меня как 
человека весьма опасного. Со временем, впрочем, с ним дол- 
жен будет поговорйть Зибер, а может бьіть и Вам можно будет 
с ним списаться. Я познакомился здесь и с другим русским, 
но с ним, по-видимому, и пока проку бьггь не может. Завтра я 
еду в Вену откуда напишу Вам не поз*е двух мли трех дней.

Жму Вашу руку и желаю, чтобьі Ваши дела в Цюрихе шли 
без тех HenpHflfhbix столкновений, которьіми они до сих пор 
сопровождаются. Как бьі то ни бьіло я уже начинаю верйть 
в успех нашего дела.

С нетерпением жду Ьт Вас пйсьма, но теперь уже веро- 
ятно получу его не раньше, чем в Вене.

ГАРФ, ф 1762, оп 4, д. 360, лл 59—60 об. Автограф

№ 43
5 січня [1873 p.]

До П. Л. Лаврова в Цюріх
Вена, 5-го генваря

Пишу Вам только несколько строк, потому что времени 
уж очень мало. Приехал я сюда вчера вечером и застал уже 
Черньїшева, с кот[о]р[ьім] и приеду вместе в Цюрих.

Розіалияі Хіристофоровна]4 получила паспорт очень скоро 
и со дня на день должна бьіть в Вене. Мьі уже начинаем ду
мать, не проехала ли она прямо в Цюрих.

Жму Вашу руку и с нетерпением жду известия, котіо]- 
РІого] давно уже нет

ГАРФ, ф 1762, оп. 4, д 360, лл. 58 Автограф.

3 Г М Цехановецький.
4 Р X. Ідельсон.
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6 січня 11873 p.]
До В. Н. Смірнова в Цюріх

Вена, 6 генваря

Только что получил Ваше письмр{ До сих пор тут еще 
никого нет, хотя Нозііь ожидается уже днячетьіре. Вьі мол од- 
црм действуете, особенно приобретение Ал[ександра1 Серіге- 
евича]* очень полезно. Я буду ждать тут максимум до 9-го 
или 10-го, надеюсь вполне, что Но,зль приедет к тому времени 
или прямо проедет в Цюрих. Семяніовскийі также должен по 
расчету бьіть тут не сегодня, так .завтра Во всяком случае, если 
Нозль приедет прежде, как и можнс> ожидать, а он долго не 
будет ехать, то я его ждать не стану дольше 10-го.

Почему ничего не пишете о Новом Годе? Разв^ £;ірпнул? 
У меня єсть некоторьіе данньїе о Мандельштаме, а Вьі поста
райтесь к моєму приезду узнать подробно его биографию

Денег от Аліександра] Аліександровича]6 я получу, но не 
раньше мая месяца и количество он теперь вполне определить 
не может, зто зависит от того, сколько денег ему будет воз- 
вращено должниками.
Жаль, что не можете вьіслать Миртова7 но делать нечего. 
Отчего не пишете Вьі ничего о Вашем здрровье; ведь знаете 
же, что оно для меня предмет очень интересньїй. Не смейте 
только заниматься кровью8, не спать, не єсть, волноваться и пр. 
Жму крепко Вашу руку

Ваш С. П[одоли*іский]

ГАРФ, ф. 1737, on І, д. 58, лл. IZ—IZ об Автограф.

№ 44

5 A. C. Бутурлін.
6 А. А. Лобов.
7 Лавров П. Исторические письма. Див. л. 41
8Див. л. 41, 61.
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№ 45
7 січня 11873 p.]

До П. Л. Лаврова в Цюріх
Вена, 7-го генв[аря] 

С некоторьіх пор, несмотря на хорошие новости, при- 
везенньїе Черньїшевьім, я опять начинаю беспокоиться. Даль- 
нейших известий из Питера нет, чему я нахожу только два 
рациональньїх обьяснения. Первое, что РІозалияІ Хіристофо- 
ровна] прямо проехала в Цюрих и в таком случае прошу Вас 
сейчас же телеграфировать мне, и второе, что она ожидает 
Семяновского, чтобьі ехать с ним вместе, а он только 22-го 
декабря старого стиля кончает зкзамен.

Мои дела в Вене идут довольно хорошо, даже лучше, чем 
я ожидал, по крайней мере с русинами. Бучинский — чело- 
век очень интеллигентньїй и говорить с ним о делах не толь
ко полезно, но даже приятно. Вчера я просидел у него часа 
четьфе и уже кое до чего договорились, хотя еще и нужно 
уяснить многое9 Он первьій начал с того, что следовало бьі 
издавать в Цюрихе журнал и брошюрьі социалистического 
направлення, котіоіріьіе) имели бьі равньїй ход как в России, 
так и в Гали цим и остальной Австрии, и что зти вещи 
должньї издаваться на великорусском язьіке, что нисколько 
не будет мешать их обращению в Галиции, потому что почти 
все понимают по-русски. Программаему понравилась10 хотя 
на некоторьіе пунктьі он возражает. Между прочим у него 
яви лея такой план, чтобьі послать через несколько месяцев 
в Цюрих двух русинов, кот!о]р[ьіе] получали бьі стипендии 
от их политического русинского фонда, стояли бьі при жур
нале для сношений с Галицией и для технических работ, напр. 
держание корректур и т. п. Вообще они могут исполнять та- 
кие обязанности, которьіе для русских, не змигрантов, бьіли 
бьі опасньї Находящихся теперь в Цюрихе русинов он почти 
не знает и говорит, что к ним следует получше присмот- 
реться, Іпрежде] чем начинать какие-либо ближайіиие сноше

9 Знайомий з галичанами ще з 1872 р , Подолинський бажав залу
чити їх до співпраці в журналі Вперед!. У січні 1873 р. він ознайомив 
М Бучинського з програмою журналу

10У третій редакції програми журналу Вперед!, виготовленій Лав
ровим у грудні 1872 р , є згадка про Галичину як окреме територіяльно- 
економічне утворення, — це й могло подобатися Бучинському.
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ния. Кроме того Бучинский обещал достать хорошие адреса
Я пишу очень кратко, но так как не позже 5-ти или 6-ц 

дней я буду в Цюрихе, то я полагаю лишним очень распростра. 
няться Позтому же не присьілаю ДЬверенности на получение 
денег, так как разница будет не больше, чем в одном или 
дзу* днях.

Жму Вашу руку и надеюсь скоро увидеться.
[Дописано на полі першої сторінкиї
Чернімшев] относительно наших дел в Питере не прнвез 

ничего, потому что узнал о журнале только в Вене.
ГАРФ, ф 1762. оп 4, д. 360, лл. 56—57 об. Автограф.

№ 46
8 січня [1873 р.1 

До В. Н. Смірнова в Цюріх
Вена, 8 генваря

Только что получил я Ваше письмо, в кот[о]р[ом] пишете 
о получении денег и глупости Льва Савіельевича)11. С послед- 
ним и я согласен. Если бьі не русиньї, то мне тут бьіло бьі до- 
вольно скучно, Аліександр] Ал(ександрович) и Черніьішев) меня 
окончательно замучивают, а из Питера никаких известий нет 
Десятого числа я отсюда уезжаю во рсяком случае, так как 
особенной необходимости именно мне непременно видаться 
с Семяновским, по моєму мнению, нет. Все же его запаздьі- 
вание меня очень печалит. Глдвное, впрочем, теперь то, чтобьі 
Нозль возвратилась в Цюрих, а зто теперь уже, по-видимому, 
вьіше сомнений. 0 русинах я впрочем написал П[етру] Ліавро- 
влчу]12, подробнее же сообщу по приезде. Бучинский между 
прочим сказал такую фразу: «Я сам социалист» и находит нуж- 
ньім посредством социализма оживить галичанское движе- 
ние, кот[о]р[ое], по его вьіраіению, совсем закисло.

С нетерпением желаю возвратиться в Цюрих и увидеться 
с Вами и с П[етром] Ліавровичем] и застать Вас в сколько- 
нибудь при личком состоянии, а пока жму Вашу руку.

Ваш С.ПІодолинский]
ГАРФ, ф. 1737, on. 1, д. 58, лл. 13 -13 об. Автограф.

11 Л. С Ґінзбурґ.
12 Лавров. Див. л. 44.
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№ 47
25 січня 11873 p.l 

До М. Й. Бучинського у Відень
Цюрих, 25 генв[аря]13

Извините, многоуважаемьій Мелитон Осипович, во-первьіх, 
за то, что я до сих пор не писал Вам, а во-вторьіх, за то, что 
пишу по-великорусски Мне не хотелось писать прежде, чем 
я хоть отчасти узнал о Ваших земляках, то что я обещал 
Вам написать. Впрочем и теперь сведения крайнє недоста- 
точньї и я постараюсь пополнить их при первой возможности. 
Галичан тут не много, не будет и 10 человек, из них, я знаю 
фамилии: Нагорньїй из Львова, Жулинский из Коломьіи, Сли-
винский и [.....„ І14 У Нагарного єсть тот особенньїй признак,
что он хромой. Общество Малороссийское еще не существует, 
основать же его Галичане думают не одни, а вместе с нами, 
т. е. украинскими Малоррссами. Нам бьіло бьі очень важно по- 
зтому иметь от Вас сведения об зтих людях.

Об издании журнала я также пока не мог сообщить ни- 
чего нового, а потому молчал. Все зто время мьі бьіли занятьі 
тем, чтобьі поставить зто дело на прочньїе основания отно- 
сительно здешнего Правительства. Теперь мьі уже получили 
разрешение основьівать типографию и печатать в ней наш 
сборник. Не удивляйтесь, что нужно бьіло столько времени, что- 
бьі уладить дела с Цюрихским правительством; оно очень ли- 
берально для своих, но относительно иностранцев полйция 
имеет тут громадную власть и потому начинать дело, не устро- 
ившись с зтой стороньї бьіло бм неблагорйзумно. Тепєрь же 
уже дело совсем пошло на лад, а так как робиться для набора 
также, а типография наша устроится в скором времени, то я 
и считаю, что уже настало время обратиться к Вам с просьбой
о присьілке статей и корреспонденций из Галичиньї. Если бьі 
Вьі могли также сделать что-нибудь для получений корреспон- 
Д^нций из С^рбйи, то зто било бьг прекрасно. Понятно само 
собой, что Галичанские корреспонденции могут бить писани 
па-малорусски, а сербские по-сербски. У нас всегда єсть люди,

13 На берегах — Помітка Бучинського: «Одержав 27 січня 1873»
14 Прізвище прочитати не вдалося. У Студинського, «Штока 9?)».
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которьіе могут перевести. Наконец, я попрошу Вас посьілкц 
кроме мальїх писем, посилать не на мой адрес, потому 
зто для меня все-таки не совсем удобно, а по следующе^у 
адресу. Zurich Fluntem Frauenfeld. Herm Valerian Smirnoff Смирн0в 
змигрант, а потому ему удобнее получать зти вещи. Надеюсь 
в скором времени получить от Вас ответ и с своей стороньї 
напишу Вам тот час же как узнаю что-либо дальнейшее о Ва- 
щих земляках. Жму Вашу руку и остаюсь готовий к услугам

С. Подолинский
ЛНБ НАН України -ВІД рук., ф Бучинського, 121/п.4, арк 1—3. Автограф

№ 48
2 лютого [1873 p.]

До IL Л. Лаврова в Париж
Цюрих, 2-го февраля

Скандала не било. Собрание пбшло почти совершенно так, 
как ми ожидали и желали15 По вопросу о  виборе председа- 
теля с нашей стороньї било сделано несколько возражений, 
но ми скоро уступили и вибран бил тот же Елсниц. Росс уже 
по зтому поводу успел сказать речь, где доказивал, что биб- 
лиотеку завел и всегда поддерживаА собственно он и что до 
начала «печальний недоразумений» все обращались к нему, 
когда нужно било что-либо сделать. После зтого Смирнов 
попросил прочесть сп^рва отчет, что по глупости ему бьіло 
дозволено, и тут уже ясно оказалось, как собственно дер- 
жится библиотека. Роср протестовал. не желая признать 
отнет, но собрание его признало. После зтого стали п рове- 
рять членов, т. е. разбирать вопрос.о Щербачеве16, Зти п рен и я  
били не особенно интересни, за исключением р а з в е  зая в л ен и я  
Росса, что у них до введення явной баллотировки практико- 
валась тайная. Кроме того прения.с обеих сторон велись 
довольно нелепо и хотя без особих неприятностей, но вскоре 
перешли на личную почву. Тогда било заявлено с нашей сто
рони желание изменить порядок заседания и поставить -6-оЙ

15 Ідеться про сходини членів російської бібліотеки В ЦЮрІХ̂ 
Див. л 5, прим. 5.

16 Дискусія про те, чи був В. C Щербачов членом бібліотеки
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пункт (наш протест) первьім. По баллотировке большинство сна- 
чала на нашей стороне, но они сейчас же потребовали пере- 
меньї решения и большинством одного или двух голосов ре- 
піили в свою пользу. После зтого мьі сказали, что вьіходим из 
членов библиотеки и переходим в читающие, но что при зтом 
мьі вовсе не отказьіваемся от наших прав, потому что считаем 
всех читающих равноправньїми членами. Сказавши зто, мьі на
чали вьіходить из зальї и все собрание (за исключением 3-4 че- 
ловек из читающих) единодушно вьішло с нами. Уже предвари- 
тельно бьіл нанят зал на Platte17 и мьі в числе 100 человек сей
час же направились туда и открьіли заседание, которое про- 
должалось еще около пяти часов, прения на котором велись 
мирно и основательно, как можно видеть из нижеприведен- 
ньіх главньїх решений.

1. Читающие обьявляют себя равноправньїми членами Рус- 
ской библиотеки.

2. Настоящее собрание считает Русскую библиотеку в Цю- 
рихе обще^твенньїм делом и достоянием, не могущим никогда 
перейти в собственность какого-либо кружка или частньїх лиц.

3. Книги, которіьіе] жертвойались с специальной целью, 
чтобьі они находились в распоряжении библиотечного кружка 
(те. россидов), будут возвращеньї им в случае их желания.

4. Во избежание неприятностей Идельсон и Смирнову, все 
деньги, т. е. запасной капитал и наличньїе деньги и деньги, 
находящиеея у Черкесова18, возвращаются россидам, причем 
общество гарантирует их пополнение в библиотеку, потому что 
иначе не считает себя вправе дарить общественную собствен
ность. Денег зсех 1085 и они уже почти сполна собраньї.

4[5]. Избрана комиссия из 10 лиц с следующими полно- 
МОЧИЯМИ:

1. Получить от Идельсон и Смирнова документа, деньги и пр.
2. Передать россидам решение нашего собрания.
3. Переговорить с ними о возвращении ими нам книг, на- 

ХОДЯЩИХСЯ теперь в библиотеке.
4. Устроить на почте временную присьілку журналов в кух- 

мистерскую.
5. Открьіть в кухмистерской временную читальню.

17 Вулиця в Цюріху, де мешкали російські студенти.
18 В. М Черкесов.
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6. В самом непродолжительном времени созвать общее 
собрание.

Вот наши действия, теперь вкратце сообщаем действия 
противником. Когда мьі начали виходить, Росс вскочил на стол 
и начал просить, чтобьі мьі остались, но мьі отвєтили, что поздно 
и ушли. Они затем продолжали собрание, вибрали библиотекаря 
и секретаря (Оттилию Злснитц и Ваховскую)19 и комиссию; 
шестого же пункта не рассматривали и вообще, по рассказам 
дошедшем до нас, били очень сконфуженьї, потому что ре- 
шительно не ожидали такого исхода, особенно такого едино- 
душия с наш^й сторони. Затем, тоже частньїм образом, мьі 
узнали, что они думают судебньїм порядком требовать возвра- 
щения им денег и книг, но зтот вопрос ми уже рассматри 
вали предварительно и оказалось, что зто не страшно, тем 
более что документи у нас.

Настроение публики хорошее, за зто говорит, с одной сторо
ни, щедрость, но в то же время уі твердость решений, с дру- 
гой, то, что почти все рещения приняти большинством 95 про- 
тив одного или двух. Так или иначе, т. є. в том же помещении 
или другом у нас в скором времени будет новая большая рус 
ская библиотека и на зтот раз уже общественная.

Жмем Вашу руку:
С. Подолинский20

і В. Александрова
Л. Фигнер
B. Филиппова
Аптекман
C. Бардина
Каминская
В. Любатович

ГАРФ, ф. 1762> оп. 4. д. 360, лл. 61-62об., 74—75 об. Автограф.

19 Прізвище В. І Ваховської дописано над закресленим прізвищем 
Є. Лощеновоі.

20 Судячи з почерку, автором цього листа був Подолинський.
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6—8 лютого 11873 p.] 
До П. Л. Лаврова в Париж

Цюрих, 6-го февраля 
Начинаю зто письмо до собрания,- которое должно бьіть 

сегоднл в 7 часов, потому что в зто время накопилось много 
новьіх предметов обсуждения. Борьба находиться в полном 
разгаре, но никаких прямо насильственньїх действий с на- 
шей стороньї не совершено. Противники же поступили сле- 
дующим .образом, они закрьіли.библиотеку и воспретили вход 
«посторонним лицам», сами же начали ломать шкафьі и вьіни- 
мать книги. Узнащии зто, комиссия, состоящая из Линева, Щер- 
бачева, Рихтера, Туманова, Черньїшева, Кулябко-Корецкого, 
Филиппова, Гребицкой, Фамилиант и Васильєва, пошла в Бре- 
мершлюссель21., Дверь бьіла заперта, но когда постучались, то 
Росс отворил ее наполовину, и мьі (я в качестве охотника 
также ходил с комиссией) увидали в библиотеке нескольких 
из членов их партии, а также и лиц посторонних, налр. Со
колова. Росс, стоя на пороге, обьявил, что в бйблиотеку нас 
не пустят, а так как мьі не имели от собрания полномочия 
брать библиотеку силой, то и заявили ему, что пришли только 
с целью констатировать факт взлома шкафов. От зтого они 
отказаться не могли, потому что бьіло видно, что шкафьі от- 
пертьі и книги лежат на столах, а потому Росс и сознался, 
что действительно шкафьі они взломали. Комиссия после 
зтого конечно удалилась Впрочем перед зтим еще Злснитц 
сделал предложение сойтись для переговоров в каком-ни-
будь [........... ]22, но при зтом сказал, что вопросов о передаче
книг и денег касаться они не желают, а так как зто един- 
ственньїе вопросьі, о которьіх собственно стоит говорить, то 
понятно, что из его предложения, а также из еще прежде 
сделанноГо нами сойтись в Palmhof е23, ничего не вьішло. Чтобьі 
бьіть огражденйьіми от судебного преследования с их сто
роньї, на которое они по совету Лавровой может бьіть еще 
решатся, мьі ходили к Staatsanwalt’y24 с целью справиться. Он

№ 49

21 Будинок у Цюріху, в якому Жили прибічники М Бакуніна.
22 Слово прочитати не вдалося.
23 Правдоподібно, готель або ресторан
24 Державний захисник ш/м ).
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попросил у нас переводи наших главньїх документов и ре- 
шений общих собраний и посоветовал во всяком случае не 
основьівать новой библиотеки, а про^олжать старую только 
на новьіх началах, а устави об>явйть общим собранием не- 
действительньїми. По всей вероятности дело кончится тем, 
что каждая сторона останется при своем, так как они нам 
книг,, у них находящихся, не отдадут, мьі же, с своей стороньї, 
не отдадим им нашйх книг и денег (раз что они не дают книг). 
У нас нахОдится теперь книг приблизительно на 3000 фран- 
ков и денег более 2000, потому что по подписке собрано уже 
отсоло 1200, при зтом лучшие КНИГИ.

После собрания. До вчерашнего вечера поведение про- 
тивной партии еще не определилось вполне, но уже ко вре- 
мени собрания мьі имели фактически доказательства того пути, 
по которому онй намереньї действовать. Путь зтот, по моєму 
мнению, чуть не с&Мьій скверньїй. Они игнорируют всю массу 
читающих, все собрания и направляют свои обвинения исклю- 
чительно против личносТей Смирнова и Идельсон

Вчера после обеда они вьівесили обьявление, а позже при
слали Идельсон извлечение из своего протокола, в котором 
обьявляют их похитителями общественного имуіцества и по- 
становляют: напечатать факт похищенйя с обьявлением их 
фамилий в немеццих, французских и русских газетах. Зто обьяв
ление окончательнр взорвало собрание и со всех сторон по- 
сльїшались предложения об исключении зтих 19 человек из 
русского общества в Цюрихе, как клеветников, и с трудом толь
ко удалось обойти такую печальную постановку вопроса тем, 
что било предложено вовсе не баллотировдть вопрос об ис
ключении и зто предложение било принято. Затем бьіло пред
ложено в .свою очередь напечатать протест, в котором било 
бьі вияснено, что рбвинение против Смирнова и Идельсон єсть 
клевета. Предложение принято единогларно и под протестом 
подписались 96 человек. Но редакция “Neuer Ziiricher Zeitung”25 
в виде статьи его не приняла, а в виде обьявления мьі по- 
мещать не захотєли. Вероятно то же случилось и с ними, пото- 
му что пока их обвинений еще не появилось в печати. Затем 
положение осталось то же, но число книг в нашу библиотеку 
сильно прибивает, а денег собрано уже 1400 фіранков].

25 Нова цюріська газета, виходила німецькою мовою з 1826 р У 
50—60-х роках XIX ст. стояла на пробонаґіартистській позиції.
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Еще третьего дня многиМ из нас прислана литографиро- 
ванная статья, автором которой *Ш;-:считаем Святловского. Я 
прилагаю ее Вам при письмє, чтобьі Вьі могли сами увидеть, 
что зто за прелесть:

Зтим хончаю библиотечную историю, которая мне страшно 
надоела. Прибавлю еще только имена. избранньїх на, прошлом 
собрании должнбсТн&іх лиц. Библиотекарь Александрова. Секре- 
тарь Идельсон. Комиссия: Смгірнов, Васильєв, Лазебникова, 
Аптекман и Рихтер.

ОТносительно Конча бьілб бьі хорошо, если бьі он дал адрес 
Светозара Марковича, а также если бьі он сам написаіл в Сербию 
письма для получения корреспондентов и сотрудников' Для зто- 
го конечно бьіло бьі хорошо, чтобьі ой мог также послать зкзем- 
пляр программьі. Если он не возьмется переііисать, то можно 
будет сд^лать зто для него здесь, но я думаю что зто можно 
сделать и в Париже Кроме того спроеите егЬ, не знает ли он 
Мато Станисавкевича в Вене. 4

Что касается BaxpL.]26,, то в сущности бьиіо бьг ж&иателННо, 
чтобьі он то же написал своим знакомьім в Аветрию, хотя верб- 
ятно он мало знаком с славянами, а ют венгров. еовершенно 
прямой пользьі ожидать трудно.

Вот заглавия тех книг, которьіе Вьі спраіиивали:
(1) Erhard, «Geschichte des Wiedbrai|fbluhens wissenschaftiicher Bildung27.
(2) Heeren, «Geschichte des Studium der classischen kiteratur seit 

dem Wiederaufbluhen der Wissenschaften»28.
(3) Voigt, «Die Wiederbelejung des classischen Altertums»29
Прилагаю еще одно письмо, полученное на Ваше !имя.
Жму Вам руку
[Д описано  Подолинським:]
Окончено 8-го февріаля].
ГАРФ, ф 1762, оп 4, д. 360, лл 62а—66 об. Автограф:

2ЬСлово, податок Якого подібний до «Бахр . », не вдалося йрочитати. 
Дослідник російських народників Б. Сагіір його прочитав як «Варф....

27 Erhard К  A. Geschichte des Wiederaufblubens wissenschaftiicher Bildung 
vomehmlich in Deutschland bis zum Unfange der Reformation. (Baride 1-3). -  
Magdeburg: Preussische Buchhandlung, 1827-1832.

i8 Heeren A. H. Geschichte der Studium der classischen.; Litteratur seit dem 
Wiederaufbleben der Wissenshaften. (Bande 1-2). -  Gottingen: Johan Georg 
fcosebuch, 1797-1801.

29 Voigt G. Die Wiederbelelung des classischen Altertums oder das erste 
J^hrhundert des Humanismus. -  Berlin: Druck and Verlag von Georg Reimer, 1859.
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№ 50
11 лютого 11873 p.]

До IL Л. Лаврова в Парил
Цюрих, 11 февраіля]

Только что. получил Ваше письмо и слешу отвечать Вам 
тем.скорее, что вижу, что Вьі очень расстроеньї и притом.го- 
раздо больше, чем стоит. Не хочу даже начинать с библиотечно- 
го дела, потому что не придаю ему первостепенной важности.

Линев дня четьіре тому назад уехал в Женеву и должен 
возвратиться сегодня вечером. Перед его отьездом я два 
раза ходил с ним к Грейлиху и теперь дело относительно 
человека для типографии по-видимому уже улажено. Гр[ей- 
лихі познакомил нас с одним механиком по фамилии Huber, 
которьій член механической производйтельной ассоциации и 
Международного Общества. Он согласился принять типогра- 
фию на своє имя, причем он обязан вьідать нам закладную 
на равную сумму, ми же заключаем с ним условие о найме 
у него типографии. Такие условия необходимьі для взаимного 
ограждения в случае банкротства которой-нибудь из [стороні. 
Литературная работа, несмотря на волнения, также подвига- 
ется, особенно для обзора юньїми сотрУдницами сделано уже 
довольно много30

Что касается книг, то пока необходимьі только сочине- 
ния Прудона, кроме последних, но бьіло бьі весьма хорошо, 
если бьі Вн условились с кем-нибудь из людей, живущих в 
Париже, чтобьі он периодически присьілал Вам каталоги луч 
ших антикваристов и исполнял данньїе ему из Цюриха пору 
чения. Для зтого годится всякий, напр., Mr. Jean.

Сообразно Вашей телеграмме квартира сегодня уже на- 
нята. Конечно только крайность могла заставить ее взять, 
но иньїе положительно бьіли невозможньїе. Квартира состоит 
из 4-Х комнат и кухни и стоит, с мебелью, 95 фр. В МЄСЯЦ; 
кроме того, хозяйка даст часть посудьі, гіостельного белья и 
потому побочньїе расходьі будут не велики. Соседство Пру 
жанской конечнр не особенно приятно, но особенного вреда

30 Ідеться про цюріхських російських студенток (сестер В. І Л ФІҐ- 
нер, 0. й В. Любатович, C. Бардіну та ін.), які допомагали редакції 
журналу Впереді.
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предвидеть от нее нельзя, так как, по моєму мнению, она вовсе 
не такое ужасное животное, как ее расписали, в сущности, за 
единичньїй  факт

расположение комнат и предполагаемое расположение
следующее:

Для редакции особой комнатьі нет, разве только что Смир- 
нов поселился би в кухне, которая большая и светлая, но в 
сумме может бить, что особая комната не представляет не- 
обходимости и может бьіть для сотрудников даже безопаснее, 
чтобьі ее не бьіло, так как в доме живет много русских (навер
ху Щукиньї) и потому бьіло бьі слишком заметно.

Адрес Brismee: Rue de l’Epargne 5.
Адрес Александрова: Rue Virsanex 5 pension Fereol.
Посьілаю Вам конспекти лекций, которьіе Черньїшев уже дав

но мне отд^л, но я забьіл послать их при прошедшем письме.
Вчера вечером приехал Линев, но о том, что он сообщил, 

пока не пишу ничего, во-первнх, потому, что он сам писал Вам 
два раза, а во-вторих, потому что мьі вчера еще не успели по
говорить как следует.

Относительно хозяйственньїх принадлежностей для кварти
ри Ви не заботьтесь, потому что то немногое, что нужно при 
теперешних условиях, легко будет достать здесь.

Тепер перехожу к библиотечной истории. Прежде всего ни 
с той, ни с другой сторони скандала не сделано, за исклю- 
чением разве того, что россиди вьгвесили в университете обьяв- 
ление, в котором Ид[ельсон] и Сміирнові обвинялись в похи- 
Шении общественной собственности. К суду ми никогда не 
Думали обращаться, у Staatsanwalt'a, которнй большой прия
тель Грейлиха и сам вроде социалист, ми справлялись толь- 
ко в виде их угрози прибегнуть к суду Притом наш также не 
напечатан, хотя правда, что собрание единогласно решило 
еро напечатать, но зто било сделано ввиду низкого образа дей- 
ствий противников, которие вместо того, чтобьі обвинять все
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о б щ ест в о , н а к и н у л и с ь  н а  д в а  л и ц а  и  п р с т а в и л и  в е с ь  в о п р о с  на 
з к о н о м и ч е с к у ю  п о ч в у . З а т е м , ч т о  к а с а е т с я  д е н е г  И д е л ь с о н , 
т о  о н а  н е  и м е л а  п р а в а  п р я м о  о т д а т ь  [и х]. [ ..................... .]31

ГАРФ, ф 1762, оп. 4, д. .360, лл, 67—68 об. Автограф.

№ 51
19 лютого, Іранок1, 11873 р.1

. і
До П. Л. Лаврова в Париж

Цюрих, 19 февр(аля]

Вьі вероятно сердитесь, что я так долго не пишу Вам, но 
зто произошло, во-первьіх, оттого, что я знал, что вьі имеете 
известия от Идельсон, а во-віорьіх, потому, что особенного 
ничего и не бьіло писать. Из писем Лийева ВЬі веро5ґґно зна
єте как стоит дело о типографии; я С своей сторони замечу 
только, или, лучше сказать, повторю то, что я всегда говорил, 
т. е. что мьі с нашими расчетами о времени начала издания 
ошиблись месяца на два по крайній мере. На днях Гинсбург 
прислал еще вексель на 1705 ф[ранков]. Итак теперь у нас уже 
налицо более 5000 фр., но, по-видимому, зто не мОжет особен- 
но ускорить дела. Крюме присьілки денег по журнальному 
делу ЄСТЬ еще И следующие НОВОСТИ: Смйрнов говорил с Со- 
ловьевнм и тот обещал деньги, а также поставлять корре- 
спонденции, что будет очбнь интересно, потому что oh живет 
во Владимирской губернии в одном из центральних мест рус- 
ской фабричной жизни. Кроме того, он обещает также до
ставить других корреспондентов, напр., сьездить дл!я зтогб 
в Калужскую губернйю. Третьего дня я получил письмо от 
Драгоманова из Флоренцйи, в котором он пишет, что Бучин- 
ский очень заинтерееовал его, но не мог удовлетворить и 
что позтому он просит прислать ему программу, что к онеч
но в самом скором времени будет исполнено32 КроМе того я 
получил письмо от Гинсбурга, в ‘ котором говоритсй, что с 
Чайкіовским] он теперь в довольно хороших отношениях

31 Бракує кінця глиста.
32 С Подолинськнй надіслав М Драгоманову п р о гр а м у 1 журналу 

Вперед!, до якої наприкінці лютого 1873 р. одержав зауваження і по
правки (див. л.53).
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П утей  у  н е г о  п о к а  н е т , н о  о н  о б е щ а е т  у с т р о и т ь  и х  в о  в с я к о е  
вр е м я .  О б ещ ает  т а к ж е  п о м о ч ь  д е н ь г а м и .  В о о б щ е  п и ш е т , ч т о  
т е п е р ь  д е л а  у  н е г о  и д у т  н е с к о л ь к о  л у ч ш е .

Несмотря на все, у меня однако все сильнее делается 
*елание сьездить в Россию. Как бьі то ни бьіло, а мьі до сих 
пор еще не имеем ни одной строчки из России, рапростра- 
нение вовсе не организовано и между немногими хорошими 
известиями встречается также много скептических писем. 
Вообще теперь медлить нам дольше нельзя и бьіло би очень 
хорошо, если бьі Вьі по возможности поспешили Вашим воз- 
вращением в Цюрих.

Относительно книг из Парижа, зто очень важно, чтобьі бьіл 
постоянньїй корреспондент для их виписки, что же касается 
обоих сочинений Testut33, то, пожалуйста, привезите или при
цілите их сами.

К несчастью библиотечние дела у нас все-таки продол- 
жают отнимать довольно много времени; правда борьба с 
россидами окончена и с их сторони теперь не предвидитсл 
непосредственних нападок, даже на почте ми победиди, так 
что получаем газети, несмотря на то, что россиди дали $д- 
рес Лощеновой, но даже и с ее именем приносят к нам Но 
теперь постигла нас другая беда, именно составление уста- 
ва34, конечно тут не обошлось без некоторой борьбн между 
своими, потому что господа вроде Щербачева и Филиппова 
виказались в их настоящем свете. Завтра, впрочем, надеюсь 
дело с уставом будет покончено.

Жму Вашу руку и с нетерпением жду скорого свидания,
Щодолинский)

ГАРФ. ф. 1762, оп. 4. д 360, лл. 70—71 об. Автограф.

33 Можливо: Testut О. L’Action intemationale des travailleiirs. -  Lyon: 
hnprimerie d’Aim6 Vingtrinier, 1870; та Testut O. L’Intemationalisme et le 
jacobinisme au ban de I’Europe. (2 vols). -  Paris: E. Lachaud, 1872-73.

34 Статут бібліотеки.

177



№ 52
19 лютого 11873 p. ]

До П. Л. Лаврова в Париж
Цюрих, 19 ф[е]в!раля]

В посланном сегодня утром письме я забьіл сообщить 
Вам одну из главних вещей, именно адріес новой квартири 
Он следующий: Feeuntem, Forsthaus 5.

Сіегодня, наконец, достали для Черньшіева билет в музей, 
по которому он и начнет теперь ходить.

Только что я читал Ваше письмо к Розіалииі Хріистофо- 
ровне]. В сущнбсти мне мало что єсть прибавить к тому, что 
я писал утром, скажу только, что если бьі Вьі били здесь, то 
увидали бьі, что иначе, как все сделано, трудно бьіло сделать.

Россидьі открнли сегодня библиотеку и обьявили даже, 
что будут видавать' книги. Мьі также открьіли и вьідаем книги. 
Курьезно тетіерь положение цюрихской почтьі, которая, полу- 
чая заявления с двух сторон, не знает куда посилать газети 
й журнали. По-видимому, несмотрй на большое преимущество 
наших противников, именно что в их руках квартира, напи- 
санная на адресах, почта, по-видимому склоняется на нашу 
сторону, потому что, за немногими исіціючениями, получаем 
периодические издания мьі.

МНе кажется Вьі напрасно думаєте, что Вам не следует при- 
езжать к первому марта, по-моєму чем скореє Вьі приєдете, 
тем лучше. ми все ожидаем Вас с нєтерпением.

Жму Вашу руку
ГАРФ, ф 1762, оп 4, д. 360, лл 69—69об Автограф

№ 53 
1 березня 1873 р. 

До М. Й. Бучинського у Відень
Цюрих, 1-го марта35

Мне очень жаль, что я не получил ответа на моє письмо 
к Вам, потому что теперь я не знаю, где Ви находитесь; на- 
деюсь, вдрочем, что письмо моє застанет Вас еще в Вене.

35 На берегах — помітка Бучинського: «Одержав 7 марта 1873»
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На днях я получил одно за другим два письма от Драгіо- 
манова] из Флоренции36 В первом он просил меня прислать 
программу «Вперед!» и между прочим изьявлял удоволь- 
ствие о том, что Галичане думают участвоваїь в издании. Во 
втором он прислал несколько поправок к программе, с кото- 
рьіми по всей. вероятности Лавров и все мьі очень охотно 
согласимся. Дело идет о более ясной постановке малорусской 
народности и Лавров конечно признает в зтом отношении за- 
явления Дріагоманова] основательньїми37 Кроме того Др[аго- 
манов] пишет, что думает на время приехать в Цюрих38

Теперь обращусь к Вам с просьбой не можете ли помочь 
нам в следующем практическом отношении. Нам очень трудно 
достать здесь нужное нам количество русских шрифтов по
тому, что существующие в Швейцарии русские типографии или 
очень бедньї или же не продают щрифтов, а также не при- 
нимают печатать; позтому нам желательно завести свою типо- 
графию. Мьі обращались с заказами в лучшие словолитни 
Франкфурта и Лейпцига39, но там заказьі моґут бьіть исполненьї 
не раньше нескольких месяцев, а нам так долго ждать нельзя. 
Позтому, если зто Вас не очень затрудняет, то я попросил 
бьі Вас узнать в возможно скором времени, нельзя ли достать 
готовьіх русских шрифтов во Львове или в каком-либо дру
гом месте Галичини или Сербии. Я попросил бьі Вас спра
виться также, сколько можно достать шрифтов и какие, а также 
вьітребовать образцов. которьіе могут бьіть пересланьї прямо 
на данньїй мною Вам адрес Валериана Смирнова40

36 Див. л. 51.
37 Ці поправки Драгоманов пропонував до третьої редакції програ

ми, яка мало чим відрізнялася від попередніх щодо українського пи
тання в Російській імперії. Драгоманов не міг погодитися з тверджен
ням Лаврова, що «вогірос национальньїй І . ] должен совершенно ир- 
чезнуть пред важньїми задачами социальной борьбьі» (Сапир Б. Г Впе
ред! (див прим. 50). — Т II. — C 160). Лавров відкидав думку про 
автономію України і визнавав право на окрему 'українську с о ц іа л іс 
тичну партію лише в Галичині, а не в підросійській Україні. Запропо
новані Лрагомановим поправки, з якими, вочевидь, Подолинський по
годжувався, Лавров відкинув.

38 Улітку 1873 р. по дорозі в Україну М. Драгоманов зупинився в 
Цюріху, де прожив Півтора місяця Тут він часто зустрічався з україн
цями і вів з ними «.ваві розмови. З Цюріха Драгоманов виїхав до Відня 
Разом з Подолинським, який віз журнал Вперед!, (див л 55)

39 Див. л 40.
40 Див. л. 46.
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Прибавлю еще несколько СЛОВ О деле В котором Вві МО~ 
лете нам сильно помочь. У нас в Цюрихе єсть Общественная 
библиотека, но, к оожалению, иока она очень. бедна малорус- 
ской литературой. Бьіло бьі очень хорошо, если бьі Вьі могли 
нам доставить каталоги всего, что издавалось и издается в 
Галичине, а также указали, какие вещи Вьі нам особенио со- 
ветуете приобрести; Напишите, где всего лучше достать пол- 
ное собрание сочинений Шевченко. Позвольте Вам также на- 
помнить о Вашем обещании похлопотать о вьісьілке нам «Прав- 
дьі»41 Если бьі Вьі, может бьіть, со временем пожелали бьі за- 
няться в Вене устройством общественной Славянской библи- 
отеки, что бьіло бьі в вьісшей стег!Єни хорошо, то наша Цюрих - 
ская библиотека готова будет с радостью служить Вам Чем 
мож£т.

Жму Вашу руку и жду ответа. С. ПодоЛІинскйй]
Письмо зто пересилаю не по почте, а через одну знако- 

мую мне госпожу42,,которая желает служить теперь в Вене 
Госпожа она хорошая, но о журнале пока не знает.

ЛНБ НАН України* Від. рук., ф Бучинського. 121 /п .4, ярк., 4—5 зв 

Автограф

№ 54 >
5 берези# 11873 р.1 

До М. Й. Бучинського у Відень
Цюрих, 5-Го марта

Письмо Ваше получил и очень благодарен за сообщенньїе 
Вами свеДения Отвечу я Вам на него подробно через несколько 
днеф. теперь же отчасти очень некогда, отчасти же не успел 
еще обдумать некоторьіе вещи, которьіе.нужно написать. При 
лагаю при зтом письме адрес, кот[о]р|ьій] Русское общество в 
Цюрихе посмлает Товариществу Сич по случаю празднования 
дня кончини Шевченка43 Прошу Вас очень прочитать зтЬт адрес

41 Правда — український літературно-науковий і політичний жур
нал Виходив у Львові в 1867—1898 pp. (з перервами). Орган галицьких 
народовців. Правду фінансово підтримувала полтавська громада

42 Прізвище встановити не вдалося.
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на собрании Сичи. Число подписей конечно бьіло бьі больше, 
если бьі раньше взялись за дело, потому что находящиеся те- 
перь подписи собраньї всего в течение двух дней.

Жму Вашу руку
Ваш С.Подол[инский]

Мьі все очень извиняемся, что посьілаем такой грязньїй 
лист, но дело в том, что подписи собирались главньїм обра
зом в общественной кухмистерской.

ЛНБ НАН України Від. рук., ф. Бучинського, 121 /п .4, арк. 6— 
6 зв. Автограф.

№ 55

9 травня 1873 р.
До М. Й. Бучинського у Відень

Цюрих, 9-го мая44
Податель зтой записки Александр Кадьян — человек, на 

которого можете вполне полататься. Прошу Вас способствовать 
ему в делах, с которьіми он может к Вам обратиться.

Ваш С.Подолинский45
ЛНБ HAH України. Від.рук., ф. Бучинського, 121/П.4, арк. 7 Автограф.

43 Товариство «Січ» — академічне товариство українських студентів, 
засноване у Відні 1868 р. Членами товариства тоді були М. Бучинський, 
0. Терлецький, В. Навроцький та ін Окрім послання, 85 студентів підписа
ли ще й телеграму вислану до «Січі» в день роковин Правда, 1873. — 16 
(28) серп.

44 На берегах — помітка Бучинського: «Одержав 14 мая 1873».
45 Дописав А. Лобов:
Присоединяюсь к сказанному Подолинским, прибавлю несколько слов 

лично о себе: я остаюсь в Цюрихе, летом почти наверно увижусь с Вами; 
нужно будет нам с Вами списаться-, хотелось бьі принять участие в 
Вашем путешествии в горьі с компанией, об котором мьі говорили еще 
в Вене; хотелось бьі познакомиться при зтом случае. Парижские деньги 
«poste restante» я не получил, нб думаю, что они из Веньї бьіли послань* 
в Петербург, а из Петербурга в Париж на мой адрес; хоть до сих пор еще 
не получил из Петербурга разьяснения, те ли зто деньги или нет. По- 
сланньїе же Вами 100 руб. в Цюрих получил. Кланяйтесь Чудновскому 
и пр. хорошим знакомьім.

Жму Вашу руку. А. Лобов
Wien. Landstrasse. Gartnergasse No 19 Thur 28. Buczynskij.
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і -
27 травня 1873 p. 

До M. Й. Бучинського у Відень
[Цюріх], 27 мая46

Очень прошу Вас бросить прилагаемое письмо на почту 
хотя Вьі пишете, что в Вене вскрьівакгг письма, но я все же 
думаю, что лучше писать оттуда, чем из Цюриха. Кроме того, 
в том письме ничего ужасного нет: а через какой-либо дру- 
гой город посилать бьіло бьі долго. Не пишу Вам теперь ни
чего потому что очень некогда, но на днях пишу Вам по- 
дробно по поводу Ваших писем ко мне и к Лобову и по по
воду приезда Мих[айлаІ Ьетр[овйча]47

Крепко жму Вашу руку
Ваш [С.ЩодІолинскийІ

Публікація: Студинський, Галичина і Україна С 219

№ 57 
10 вересня [\1873 p.] 

До В. Н. Смірнова в Цюріх48
Вена, 10 сентября

Как видите, я до сих пор еще сижу .здесь, завтра, ©про- 
чем, уезжаю. Здесь я встретился, между прочим, с Варзаром, 
которьій дней через 10-14 будет в Цюрихе и которого я Вам 
рекомендую как Ьчень порядочного человека.

Кроме того, я вижусь тут с нашими якобинками, т. е. 
Раш[евской1, Констіантинович] и т. п. Константинович очень 
просит, чтобьі напомнить Фронштейн, чтобьі та прислала ей 
университетские документа. Адре[с eel следующий: IX Bezirk, 
L[......... I49. Strasse N. 10 Thur 4.

№ 56

46 На берегах — помітка Бучинського: «Одержав 29 мая 1873».
47 Ідеться про можливий приїзд Драгоманова до Цюріха.
48 Цей документ у фонді 1737 поданий як лист «невстановленої 

особи» Сапір уважає адресатом цього листа В. Смірнова
49 Пошкоджений оригінал; назву вулиці прочитати не вдалося
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Познакомился я также с Гере и с Шеем50, но проку от зто- 
го особенного не будет, потому что насчет таких дел, как 
мне нужно, они еще очень глупьі Шее вообще >мне показался 
довольно легкомьісленньїм и очень самолюбивьім человеком. 
ĵ a русских барьішень он, кажется, тратит времени гораздо боль- 
ще, чем бьі следовало серьезному рабочему деятелю. Рашев- 
ская играет роль деятельницьі и даже ездила с разньїми це- 
лями во Львов, но сомневаюсь, чтобьі удачно.

К сожалению, мне не удалось застать здесь никого из зна- 
комьіх галичан, а потому я пока ниісакого адреса на Вену при
слать не могу. Во Львове мне прядете** пробить дней несколь- 
ко и потому можете еще писать туда и переслать письма, если 
єсть, все poste restante Лобов сообщил мне, что к Вам приехал 
какой-то господин51, с которьім Вьі на тьі и которьій не имел 
франкових ДЄНЄГ; не из Москви ли кто нибудь?

Кроме того, я слихал еще, что в Цюрих должен явиться ка- 
кой-то господин, которий називается Деникер, кажется, 
порядочний.

Постарайтесь посісорее випроводить холуя52, так чтоби он 
меня застал во Львове. Дайте ему побольше вещей и соответст- 
вующее количество денег. Зто очень важно и я об зтом пишу 
ему отдельно. Пишите, что у Вас делается хорошего.

Ваш С.ПІодолинскийІ
ГАРФ, ф. 1737, on і. д. 145, лл. 5—6 об Автограф.

№ 58
10 вересня 11873 p.]

До В. Н. Смірнова в Цюріх53
Вена, 10 сентября

На случай, что в Цюрихе уже нет Гинзібурга] даю зто пись
мо Варзару, которому можете вполне доверять и которому 
постарайтесь содействовать по тем делам, о которнх он бу-

so Подолинський хотів використати їхні адреси для надсилання 
^Урналу Вперед! (див. л.59).

51 Можливо, Д. K Літкін.
52 Л. С Ґінзбурґ
53 Див. прим. 45
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дет говорить с Вами. Он едет в Париж, нр для некоторьіх работ 
ему нужньї буду;г книі^и из цюрихской библиотеки, устройте 
так, чтобьі он мог получить все, что ему будет нужнд

Ьаш С.Шодолйнский)
ГАРФ. ф. 1737, on. 1, д  145, Л.. 7. Автограф.

№ 59 
13 вересня 11873 р.7 

До В. Н: Смірнова в Цюріх54
Львов, 13 оентября утром,

Вчера вечером я приехал во Львов и пока еще никого не 
видал, следовательно о Львове ничего еще сообщить не могу; 
зато вот, в, коротких словах, что я успел сделать в Вене. 
Разговорьі с немцами привели меня к тому заключению, что от 
них, собственно, многого ждать нечего, потому что они не 
имеют в таких делах цадлодащей практики, во вдяком же слу- 
чае они могут бьіть полезньї в том отношении, что на их ад
реса, именно на имя Гере, можно посьілаті* вещи в Вену Ко
нечно, немцьі в дружбе с Рашевской, а следовательно с Петріо- 
вьім-Зданович, Г. Ф.) и прочими радикалами, от котррьіх при- 
ятно бьіло бьі змансипироваться возможно больше. Зто всего 
удобнее сделать, посьілая вещи по следующему адресу: Wien, 
in die Universitatsbibliothek, H[er}m Ostap Terletzky55 Ho в настоящую 
минуту Терлецкого еще в Вене нет, так что для того, чтобьі по
силать таким образом, нужньї еще две вещи: 1. Возвращение 
Терлецкого и 2. Нужно, чтобьі с ним кто-нибудь.увиделся. 
Если он, как его ожидают, возвратится не позже трех или 
четьтрех дней, то с ним переговорит Дріагоманов]. Во вся- 
ком же случае нужно, чтобьі к иему зашел Кул[ябко]-КорІец- 
кий], что будет удобнее, чем если пойдет Гіинзбург]. Что же 
касается зтого последнего, то я ему написал, чтобьі он вьіез- 
жал поскорее и ехал до Львова, потому что мне ж е л ате л ьн о  
бм иметь скорее побольше вещей, потому что теперь чем ИХ 
будет больше тем лучше. Я написал ему, чтобьі он телеграфи-

54 Див прим. 48.
55 Відень, в Університетську бібліотеку, п Остапові Терлецькому (НІ*1-)
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р о в а л  мне во Львов poste restante , как он думает поступить и 
т е п ер ь  я буду ж дать здесь его телеграммьі. Все зто я делаю 
с двумя ЦЄЛЯМИ: 1. ускорить по возможности все дело, а не 
то л ь к о  часть его и 2. змансипироваться от радик(алов) В 
последнем отношении тоже уже кое-что сделано. Как я уз- 
нал в Вене, Петріов] очень долго, не менее месяца, вероятно, 
сидел в Галичине, ездил в разньїе места й, наконец, при по- 
мощи Раш[евской] устроил то, что ему бьиіо нужно. Устроил 
не особенно блйстатеііьно, но все же устроил и уже давно, а 
вам не сообщил, следовательно поступил по своим обьїкно- 
венньїм конспираторским приемам. Он заводил сношения так- 
же и с галичанами, но тут. кажется, не вполне удачно, что 
же касается устроенного им дела, то оно практиковалось 
уже и удачно, хотя в небольиіом размере и за довольно д о 
рогую цену. Все зто я узнал от РІашевской], которая даж:е 
сообщила мне адрес и дала письмо, чем я надеюсь завер- 
шился акт змансипации. Адрес я оейчас же сообщаю Вам, что- 
бьі он как-нибудь не погиб при превратностях судьбьі, которьіе 
могут меня постигнуть. Он следующий: Podwolocziska, Herm 
Bahnbeamter Nicolaus Kadajski3̂

Подобньїй благородний поступок Р[ашевская] совершила, 
я думаю, по собственной инициативе, и я боюсь даже, что 
она получит за зто нагоняй от радіикалов], в планьї которьіх 
вероятно входит держать нас в неведении и таким образом 
отчасти в руках. Что же касается РІашевской], то она била 
очень удивлена тому, что я или совсем молчал по зтим воп- 
росам или же ограничивался *георетическими рассуждениями 
с немцами, и, наконец, она сама вероятно почувствовала угрьі- 
зения совести и сообшила все вьішесказанное. Кроме того, 
она сказала мне, что Петріов] уже дней десять в России и что 
он уже довольно давно прислал ей адрес из Кенигсберга. На 
мою просьбу дать мне и зтот адрес она сказала, что не Может, 
потому что считает зтот адрес еще неудовлетворительньїм. Я 
заподозрил конспирацию, но Варзар сказал, что думает. что 
Действительно у них еще там толком не устроено и что хотя 
он не считает себя вправе рассказьівать подробности, но 
что вообще он может сказать, что в ведении зтого рода дел

56 Підволочиськ, урядовцеві залізничної станції п. Миколаєві Ка-
Дайському (нім.).
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радіикальї] обнаруживают большую глупость. Віарзар] будет 
скоро В Цюрихе И С НИМ Я рекомендую СОЙТИСЬ поближе. ЧЄЛО' 
век он хороший и способньїй и может бьіть важен и сам по 
себе и как член кружка57, которьій, хотя отчасти и находится в 
связи с радикалами], но стремится стать от них вполне само- 
стоятельно, потому что во мнргих отношениях ими недрволен.

Повторяю опять, что для.сношений с галичанамц в Вене, 
а также с.немцами и, если придется, с Р[ашевской]„ конечно, 
не говоря ей ни слова о всем вьішенаписанном, удобнее будет 
КІулябко]-К[орецкий], во-первьіх, потому что к тому времени, 
когда он поедет, Терл[ецкий] наверное будет в Вене, а во-вто- 
pwx, потому что галичане удобнее могут говорить с малорос- 
сом, чем з жидом58

Я сегодня уже заходил на poste restante, но ничего для се- 
бя не нашел. Неужели никто ничего не писал, зто нехорошо.

Крепко жму Вашу руку С.ПІодолинский]
R S. Бремершлюссельїда59 по-видимому еще ничего не по 

сьілали в Вену, хотя должньї, по словам РІашевской]. Впро- 
чем, она говорит, что у них єсть другие средства.

Итак вот одна половина дела, т. е. с радикалами). Теперь 
же я сейчас отправляюсь к галичанам.

ГАРФ, ф. 1737. on. 1, д. 145, лл. 8—11 об. Автограф.

№ 60 '

16 вересня [1873 p. І 
До В. Н. Смірнова в Цюріх60

Львов, 16 сентября

Вчера вечером я возвратился с поездки, которая продол- 
жалась около полутора суток и которую я предпрйнял с целью 
окончательнрго устройства моих дел. Теперь они уже устро- 
еньї удовлетворительньїм образом. Собственно говоря, я мог 
бьі уже не возвращаться сюда и ехать дальше в своє отечество,

57 В Є Варзар був активним членом петербурзького гуртка лавровців
58 Л. С. Ґінзбурґ
59 Бакуністи, прибічники М. Й Сажина-Росса:
60 Див прим. 48.
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которьім вчера я любовался на расстоянии 300 шагов, но я 
счел нужним сделать еще некоторьге усовершенствования и 
расширения в моих делах и для зтого приехал еще раз сюда. 
Кроме того, я надеялся застать тут известия от Вас или от 
холуя, но к сожалению ничего не застал. Если только, как я 
в том почти уверен, здесь письма доходят верно, то подоб- 
ное молчание с Вашей сторони, особенно же со сторони хо
луя, очень нехорошо, тем более, что я ему написал. чтоби 
он телеграфировал и что я буду ждать его телеграммьі. Те- 
перь я возвратился сюда, между прочим, со специальной целью 
устроить дела для него, потому что там, где я устроил свои, 
сделать зто уже неудобно, так как там люди заваленьї уже 
поручениями от радіикалов] и брать на себя особенно много 
нових поручений уже не желают и не могут. Для устройства 
же того, что я теперь желаю сделать, мне нужно бьі пред- 
принять поездку с одним господином в другое место, где 
подают очень хорошие надеждьі, но ехать, не имея от Вас 
никаких определенньїх сведений насчет времени и места, не 
совсем удобно, ждать же бесконечное и неопределенное время 
мне тоже невозможно, потбму я решил или все-таки предпри^ 
нять завтра зту поездку, или же, если завтра тому госпо- 
дину по делам служби (потому что он австргійский солдат) 
будет нельзя, to  сделать такое распоряжение, чтоби поездку 
мог сделать сам холуй, если он сюда приедет, или маленький 
КІулябко-Корецкий], которий, наверное, здесь будет Чтоби 
зто им сделать, будет всего лучше обратиться или к тому же 
Сушкевичу (улица Оссолинских 12) или же к библиотекарю 
«Просвіти» (на углу улиц Оссолинских и Коперника) Шухе- 
вичу. Я и тому и другому постараюсь оставить рекомендации 
холуя и маледького К[улябко]-К[орецкого]. Кроме того, в на- 
стоящее время в Вене уже находится Остап Терлецкий и по- 
зтому, кто будет в Вене может обратиться и к нему, но сомне- 
ваюсь, чтоби он бил настолько близко знаком с делами, как 
здешние люди. Вообще же свидание маленького К[улябко1 с 
Иіух[евичем] єсть вещь окончательно необходимая, потому 
Что зто именно єсть тот путь, на котором ми можем устроить 
Наши дела вполне самостоятельно. Подробности моих сообра- 
*ений и то, как я намерен распорядиться в России, я пере
дам Шіухевичу] для того, чтоби КІулябко Корецкий] мог с 
зтим сообразоваться. Все зто, конечно, на тот случай, если 
мНе самому уже не удастся окончательно устроить дело.
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Теперь ск^жу £ЩЄ, ЧТО МОЄ настоящее поле действий Не 
лишено извертньїх приятностей, особенно ДЛЯ МЄНЯ, которьій 
не прочь от всякого рода авантюр. Самое комичнре то, с ка~ 
кими людьми приходится иметь дело. Не говоря уже о Жи
дах, солдатах, всякого рода чиновниках, что все еще д0~ 
вольно естественно, вам нередко предлагают обратиться и к 
попам, и не думайте, что все ато из-за денег, напротив, ^  
исключениек* жидов, все и даже попьі берутся за зти дела, 
как тут говорят, из патриотизма, н считакгг вас некоторьім об
разом своим человеком Нравьі тут еще так простьг, что стоит 
уметь говорить немного по-малорусски, ругать немцев и москво- 
фильство и моЖно бьіть уверенньїм в успехе в Галичине. с 
другой стороньї, однако, зта простота доводит галичан и до 
того, что они, не умея вовсе различить людей, болтают всякий 
вздор, где и при ком угодно, прибавляя при зтом самьім на- 
ивнмм образом «се чоловік наш». Тем не менее, я никак не 
мог примириться с тем, чтобьі считать попов своими людь
ми и не отправился ни к одному из них, главньїм образом, 
впрочем, потому, что не бьіло крайней надобности. В сумме 
я, как видите, здрав, невредим и весел, иногда только, в осо- 
бенности в вагонах третьего класса, страдаю немного от 
скуки и от оскорблений, наносимьіх жидами моєму обонянию 
Зато, когда я бьіваю настроен воинственної то занимаюсь ис- 
трєблением жидов не только на словах, но( и на деле61, когда 
они, по свойственному им нахальству, начинают сидеть или 
становиться слишком близко к моей особе. В таких случаях 
я им приказьіваю удалиться и они обьїкновенно слушаются, 
есіїи же нет, то я предприниМаю такие действия, что они, 
приняв меланхолически-обиженньїй вид, удалякЛгся, стараясь, 
конечно, дать понять при зтом, что они делают зто не из 
трусости, а по нравственнбійу превосходству, котброе за ми- 
нуту перед зтйм не мешало им подвергать вас опасности 
задохнуться, как от тяЖести навалившеґося на вас ж идовского 
тряпья и мяса. так особенно от сопровождающего их злово

1 61 Це речення, написане в бравурному стилі, не можна с п р и й м а т и

дослівно Ставлення Подолинського Ао національних проблем бУл° 
зумовлене, з одного боку, бажанням молодого соціяліста розгляд*1* 
міжетнічні відносини в площині соціоекономічних конфліктів, а з ДрУ 
гого боку, воно віддзеркалювало упередження аристократичного cepefl0 
вища, з якого Подолинський вийшов.
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НИя. Здешние жидьі чувствуют себя во многих отношениях 
окончательно господами страньї и потому особенно нахальньї; 
одним словом, вьівод мой тот, что если зта раса в течение 
цемногих последующих десятилетий не поддастся оконча- 
тельн ой  переделке, то истребление ее станет насущньїм воп- 
росом, потому что при том виде жидовской зксплуатацйи, 
которая существует теперь, осуществление какого-либо про- 
гресса невозможно. К сожалению, я должен сказать почти то 
*е и о поляках, т. е. о вьісшем и о среднем сословии, из ко- 
торьіх последнее принимает такой жидовский характер, что 
их трудно бьівает отличить от настоящих полуцивилизованньїх 
жидов. Крестьяне собственно польского племенй (мазурьі) 
неприятно поражают своим лакейски-приниженньїм отноше- 
нием ко всему, что похоже на пана, и своим стремлением 
при первой же возможности самим превратиться в каких- 
нибудь маленьких панков. Зто все конечно только общие вьі- 
водьі из полученньїх мною впечатлений, которьіе, как видите, 
бьіли такого рода, что не повели к изменению моих прежних 
воззрений на народьі польский и жидовский. К сожалению, я 
не умею говорить по-польски, хотя и понимаю, и зто мне во 
многих отношениях мешает, так напр., меня сейчас же при- 
знают за москаля, которьій не хочет говорить по-польски, по 
их мнению, из московского патриотизма, потому, что с поль- 
ской точки зрения бьіть в Галичине и не уметь говорить по- 
польски — єсть вещь невозможная. Вообще для того, чтобьі 
в Галичине не возбуждать никаких подозрений, следует 
уметь говорить по-польски, и я намерен когда-нибудь зтому 
вьіучиться.

ГАРФ, ф 1737, оп. і. д. 145, лл. 12—15 об Автограф

№ 61 
[Вересень 1873 р.1 

До В. Н. Смірнова в Цюріх
Постарайтесь настоять на том, чтобьі холуй имел сколько- 

нибудь благообразньїй вид, зто очень может пригодиться.
Если имеете уже сведения из Женевьі, то сообщите их 

мне сейчас же по адресу, присланному П[етром] ЛІавровичем]. 
Мне очень интересно знать, что там делается.
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20 числа или нзмцого позже Филиппов должен дать Вам 
300 фр., которьіе передайте Піетру] Л(авровичу); равно напом- 
ните холую и РІозалии] Хіристофоровнеї, что в течение.сен- 
тября и наипозже октября ему должньї бьггь отданц рсталь- 
ньіе четмреста.

Попросите Лазеб[никову], чтобьі она отправила письма, если 
єсть для меня по тому же адресу Если же будут еще полу
паться, то пусть те уж оставит у себя или передаст Вам

Я очень доволен, что ЛІинев] поехал в Линдау. Мьі с ним 
у^е  не ругались и вообще расстались в дружбе.
, Теперь у меня самьіе обширньїе планьї, но об них лучше го
ворить после вьіполнения или вовсе не говорить.

Жму Вашу руку будьте здоровьі и не сметь кровоточить62.
Ваш С.ПодІолинскийІ

Валеріиану] Николаевичу.
ГАРФ, ф. 1737, on. 1, д 58, лл, 52—52 об. Автограф.

№ 62
21 жовтня 11873 p.]

До В. Н. Смірнова в Цюріх
Одесса, 9/21 октября

Вчера утром я приехал сюда и теперь пользуюсь возмож- 
ностью писать Вам. До сих пор зто бьіло очень трудно, по
тому что в Киеве я пробьіл всего дня63 и тогда еще писать 
бьіло нечего, а затем, во время моего четьірехнедельного пре- 
бьівания в деревне64, совсем нельзя бьіло писать. К сожале- 
нию, я и до сих пор не могу сообщить, дошли ли книги65 
благополучно по назначению: в Одессе их, по крайней мере 
до сих пор, еще нет, хотя уже їіесколько времени тому назад 
бьіли посланьї адреса и принятьі мерьі для получения и

62 Див л. 44
63 Так у тексті.
64 Подолинський жив у маєтку батьків у с. Ярославці ЗвенигороД' 

ського повіту Київської губернії (тепер Шлолянський район, Черкась' 
кої о0/іасті).

65 Подолинський організував перевезення журналу Вперед! чере3 
Галичину і Румунію (див л 55)
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распространения книг. Из Києва сведения также неопреде- 
денньїє, что впрочем говорит скореє в пользу успеха, потому 
что, в противном случае, бьіли бьі определенньїе сведения 
отрицательного характера. Киевляне приняли сейчас же знер- 
гичньїе мерьі и уже при мне один из них отправился за по- 
лучением книг.

Несколько книжек впрочем уже наверное попали и бьіли 
читаньї в КІиеве] и Оїдессеї и потому уже можно говорить 
отчасти о впечатлении, произведенном книгой66 Впечатление 
зто положительно хорошее. Я сльїхал уже в К{иеве] и Оїдессеї 
отзьівьі от человек 10-15 и между ними не только ни одного 
дурного, но даже ни одного равнодушного. Особенньїм успе- 
хом пользуются «Знание и революция» и «Летопись рабо- 
чего движения»67 Большой успех первой статьи доказьівает, 
что русская молодежь в России вовсе не так заражена не- 
навистью к науке, как можно бьіло подумать по некоторьім 
цюрихским представителям68 Замечательно, что успех книги 
вовсе не ограничивается узкою сферою людей, близко под- 
ходящих по взглядам к редакции. Не говоря уже о различ- 
ньіх оттенках радикалов, которьіе в зтом случае почти едино- 
душньї, мне случилось сльїшать также и отзьівьі некоторьіх 
украинофилоц. О^и также относятся очень сочувственно, 
хотя, конечно, делают некоторьіе замечания, впрочем, более 
практического характера, так, напр., я сльїхал от одного, что 
напрасно расхвалили штундистов69, так как зто подвергнет их 
преследованию правительства. Мне кажется, что зто пустя- 
ки, потому что иітундизм, как довольно крупний факт южно- 
русской народной жизни, замалчивать совершенно не при- 
ходится. Мне бьіло замечено также, что напрасно упомянуто
0 генерале Драгомирове, потому что он человек довольно 
порядочньїй, и что ему за зто может достаться. Мне зто ка- 
*ется также неосновательньїм, потому что, сколько помню, 
^икакой особенной похвальї Драгомирову оказано не бьіло.

66 Журнал «Вперед!»
67 Статтю «Знання і революція» написав Лавров, а розділ «Літопис 

Робітничого руху* вів Смірнов.
68 Подолинський має на увазі російських емігрантів-бакунінців
69 Ідеться про статтю Лаврова «Что делается на Родине? (IV Ино- 

е̂РЦьі и православное духовенство)» (Вперед! — Т І  — Отдел. 2 —
тр. 14—27), де розповідається про штундистів і різні релігійні групи 

в країні.
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Успех70 книги тем более говорит за нее, что в ее пользу 
решительно никаких реклам не било, между тем как напротив 
бремершлюссельцьі71 делают все, что могут, чтобм пакостить. 
В течение последнего времени они били в Одессе троєкратно 
в лице Лєрмонтова, Ходка и Мокриевича. Последний и теперь 
еще кажется здесь. Все зти господа рассказьівают про Вас и всех 
остальньїх всевозможньїе пакости, чем впрочем и ограничи- 
вается, по-видимому, их деятельность. Книг их йздания в 
Одессе нет, кроме довольно нелепой брошюрьі «К русским 
революционерам» № І72, над которой все сколько-нибудь бла- 
горазумньїе люди смеются. Зовут их здесь не иначе как 
«анархисти» и зто слово употребляют как насмешку.

Посилаю Вам при зтом письме две маленькие записки, 
одну еще о штундистах73, другую о деле села Топильной74, в 
них, конечно, ничего особенного нет, но они вполне досто- 
верни и довольно характерни для образа мислей и действий 
народа в южной России.

Не пишу Вам пока более ничего, потому что некогда и я 
еще надеюсь до отьезда писать.

Дела мои вообще понемногу идут, хотя, конечно, всякая 
малость достаємся очень трудно.

Жму Вашу руку, до скорого свидани,я, которое, если все 
будет обстоять благополучно, последует никак не позже 3-4 
недель.

ГАРФ, ф. 1737, on 1, д. 58, лл  1—3 об. Автограф.

70 Перед цим словом закреслено. «Относительно моих дел».
71 Бакунінці, прибічники М П Сажина-Росса.
72 Брошуру В. Л. Ґольдштейна видала 1873 р. «Революційна община 

російських анархістів» у Женеві, у друкарні «чайковців».
73 Стаття «Еще О штундистах в Херсонской ґубернии» не була надру

кована в журналі Впереді До Другої світової війни рукопис статті збері
гався в Паризькому відділі Міжнародного інституту соціяльної історії

74 У червні—липні 1873 р. селяни с Топільна Звенигородського по
віту Київської губернії виступили проти розмежування їхніх земель на 
користь поміщика. Заворушення було придушене за допомогою війська 
107 селян віддано до суду. Стаття Подолинського була використана 
Лавровим в огляді «Русский народ и его паразитьі» <Вперед! — Т. П ^
1874 -  С. 116—118).
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№ 63
[Не пізніше 1-го листопада 1873 p.)7S 

До М. Й. Бучинського у Відень
Дуже прошу Вас приідить до мене “zum Weissen Ross”76 у 

З або 4 години, бо сігодня у 5-ть годин я уже іду, а дуже 
схотів би Вас бачить. Книжки и ліст від Дріагомановаї я 
покинув у Терлецкого, а тут оставляю тілько фотографію.

Ваш С.Подолинский
ЛНБ НАН України. Від. рук., ф. Бучинського, 121/П.4, арк 8. Автограф.

№ 64
20 листопада [1873 p.] 

До В. Н. Смірнова в Цюріх
Париж, 2077 ноября 

Rue Racine, hot[el] de Geneve

Пишу Вам больше потому что Вьі вообще такие люди, что 
любите иметь правильньїе ИЗВЄСТИЯ. Впрочем, ВОТ ЧТО: при
цілите мне поскорее все мои программн, потому что они мне 
в скором времени будут нужньї.

Вашу статью я прочел и если у меня не пройдет желание, 
то напишу маленькое возражение, потому что считаю неко- 
торьіе вещи в ней несправедливьіми и вредньїми. Я не считаю 
вовсе, чтобьі Вьі поставили идеал деятеля слишком вьісоко, 
но Вьі поставили его на аскетическую почву, а зто не имеет 
смьісла для людей партии, борющейся за удовлетворение 
Реальних потребностей всего человечества. Только те люди, 
Для которьіх бьіть народним революционером єсть реальная 
потребность, для которих привилегированная среда противна 
физиологически, а не привлекательна, могут бить действитель-

75 На берегах —■ помітка Бучинського: «Одержав 1 листопіада] 1873».
76 Готель «Білий Кінь» {нім.У
77 Число «20» перероблено з «19».
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но полезньї78 Таким образом; идеал деятеля ставится едва ли 
не гораздо вьіше вашего, но при зтом аскетизма, всегда непри- 
ятного и ослабляющего^и почти всегда бесгіолезного, нет и 
следа.

Я застал Ріозалию] ХІристофоровну] в довольно приличном 
виде, но думаю, Что если бьі не іскетизм, так она бьіла бьі еще 
приличнее, так, напр., она только завтракает, но не обедает, на 
чем радикально раЬходится с Лазебниковой.

Варзаря я еще не видал, потому что огі находится в Вер- 
сале на процессе Базена79

Крепко жму Вашу руку Сеіргей Подолинский]
ГАРФ. ф. 1737, оп. і, д. 58, лл. 4—5. Автограф.

№ 65
27 листопада 11873 p.]

До В. Н. Смірнова в Цюріх
Париж, 27-го Ноября

Только что получил Ваше письмо, но пакета не получил. 
Очень может бьіть, что мне его и не вьідадут, а потому 
справьтесь сейчас же на почте в Цюрихе рак зто сделать и 
напишите от своего имени или от имени почірвого начальства, 
что адрес перевран в парижскую почту. Сделайте зто поскорее, 
так как пакет мне очень нужен.

Ваш Сеіргей] Піодолинскийі
ҐАРФ, ф. 1737, on. І, д. 58, лл. 6. Автограф.

78 У листі до Р їдельсон від 19 листопада 1873 р В Смирнов при
знавався, що у своїй статті «Революционерьі из привилегированной 
средьі (По поводу Некоторьіх вопросов)» (Вперед! — Т II. — 1874. — 
Отдел. 1. — C. 122—155), він описував С. Поіголинського Число журналу
з цією статтею вийшло в березні 1874 p., тому Подолинський мав би оз
найомитися зі змістом статті ще в коректурі.

79 Ідеться про судовий процес над французьким маршалом Базе- 
ном, звинуваченим у капітуляції Рейнської армії, якою він командував 
під час франко-пруської війни. Базен був засуджений до смертної кари, 
заміненої 20-річним ув’язненням. У 1874 р. Базен утік з в'язниці
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№  66

2 грудня 11873 р:1 
До В. Н. Смірнова в Цюріх

Париж, 2-го декабря

Вчера, наконец, я получил свой пакет. Относительно Ва- 
шей приписки я  хотел Вас за аристократизм и иетерпимость 
н а к а з а т ь  достойньїм образом, именно: купить портрет мар- 
киза де Галифе и послать Вам. Вид зтого достойного пред- 
ставителя вмраженньїх Вами качеств, несомненно. доставил 
бьі Вам большое удовольствие, но после я рассчитал, что Bw 
не стоите, чтобьі я для зтого входил в хлопотьі и расходьі. 
Если бьі Вьі видели письма, писанньїе Тумановьім из Анвер- 
са80, то у Вас бьі уже не осталось никаких сомнений насчет 
истинно демократического способа писання.

На днях пришлю сведения о шалопутах81, которьіх* впро- 
чем, очень немного (т. е. сведений-прибавляю ради Вашего 
реакционерства). Также напишу что следует обнародувать 
Ріозалия] Х[ристофоровна] принимает разньїе мерьі, чтобьі 
добьіть деньги ПІетру] ЛІавровичу), но не знаю, удастся ли, 
потому что все мерьі незаконньїе и не революционньїе, а так 
себе мошеннические в роде развращения и унижения ото 
впрочем слишком сильно) Переяславцевой» заставляя ее изо- 
бражать из себя Софию Ивановну даже с паспортом, т. е. не 
какую-нибудь вольно-бродящую,/ а щастоящую легальную 
Софию Ивановну Гольдсмит.

На днях напишу подробно ПІетру] ЛІавровичу] или Вам, 
теперь же имел только цель сообщить, что получил пакет.

Жму руку С. ПІодолинский]

ГАРФ. ф. 1737, on. 1, д. 58, лл. 82-83. Автограф

80 Бельгійське місто (Anvers — французькою мовою, Antwerpen — 
Фламандською мовою).

81 С. Подолинського цікавило сектантство, яке поширилося в Росії 
в Другій половині XIX ст і яке могло б бути використане в революційній 
б°ротьбі Кореспонденція про «иіалопутів» не була опублікована.
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№ 67
$ грудн я  ІЩ73 p.] 

До В. Н. Смірнова з Цюріх
Париж, 8 декабря

Послушайте, холуенок! Прежде всего Вьі должньї би знать, 
что Париж вовсе не располагает ко сну, а больше так ко 
всякой ерунде, не меня, конечно, но я на все Ваши глупости 
отвечать уже больше не стану, видно у  Вас много времени их 
писать. (Чувствую, что зто слишком зло, говорить Вам, что у 
Вас много времени, но я именно хочу Вас доехать.) Собе- 
рите Вьі заплави я всех книжек в роде Schuzen'a82 и т. п., кото- 
рьіе мне могут понадобиться (спросите Піетра] Ліавровичаї) 
и справьтесь, что зто может все стоить и сообщите мне. Тогда 
я вероятно попрошу Вас купить и пришлю деньги. Что мож
но, пошлете по почте, а чего нельзя, то нужно ждать пока 
кто-нибудь поедет. Кажется из бернских фричей83 кто-нибудь 
поедет в Париж на рождество.

Из Галичини я ничего не получаю, хотя писал КІовалев7 
скоіму из Веньї те Б[учинско]му, отсюда. Последний, впрочем, 
еще не мог/ответить. Могу написать еще К[овалевско]му Свиньи, 
холуй и маленький Кіулябко-Корецкий] не ,пишут ничего тол
ком и вообще я «з России писем не имею, что обьясняю тем, 
что там по-аидимому идет переполох^4.

Корреспрнденцию сегодня висилаю, а листьі Вьі мне вьі- 
шлите. Затем надеюсь, что увижу Вас в Париже в конце генва- 
ря, а не то в каком-либо другом месте, желаю также, чтобьі 
Ви к тому времени поумнели, что надеюоь совершится уже 
в Лондоне

Ваш С.ІПодолинскийІ
В феврале я, вероятно, поеду в Галичину
ГАРФ, ф. 1737, on. І,д . 58, лл  7—8 Автограф.
82 «Захист» (шм). Назви книжки встановити не вдалося.
«з фрічі _  учасниці жіночого гуртка російських студенток у Цюріху, 

названі так за ім'ям власниці будинку, в якому вони мешкали. Назва 
«фрічі» застосовувалась до російських студенток та інших мі<?т за кор' 
доном (Берн, Париж).

84 У  листопаді 1 8 7 3  — березні 1 $ 7 4  pp. в Р о с і ї  відбувалися м а с о в і  

арешти серед по-народницькому настроєної інтелігенції і с т у д е н т і в  

Петербурга,
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№ 68 

8 грудня .1873. А 
До. В. Н. Смірнова в Цюріх

Парилі, 8-го декіабря]

Передайте прилагаемую записку поскорее Линеву и не 
замедлите висилкою книг по моєму приказанию.

С ерги й
P. S. Если Вас удивляет такая форма письма, то разгадку 

найдете в записке к Линеву. Зто не более чем подражание 
Великому Бремершлюсселю.

ГАРФ, ф. 1737,. on, 1, д. 58,. ж 84. Автограф.

№. 69
І1873 р ]  

До P. X. Ідельсон у Цюріх
[Париж?]

Висилаю. Вам 40 ф., больше пока не могу Я в первьій раз 
от Вас только услихал. что Ви получили 40 ф. от Блиновой; 
она мне об зтом дале не писала: я  же, хотя и не прямо ей, 
но писал Жебуневу, которьій оставался в Цюрихе. Смирнову 
я сам вьиплю.

Блинова уехала в Россию и никаких писем от нее ми не 
получили, да, признаться, ми били с ней в гюследнее время 
в каких-то натянутьіх отношениях.

Что Вам сообіцить о Франции? Вот, разве, монархические 
замисли интернационального [...~...... . „....]85.

IISG. АрхиА Смирнова Машинописна копія.

Москви, Одеси та Інших міст Арешти призвели до розгрому організації 
'Чайковців»

к Бракує кінця листа.
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*
№ 70 

7 Лютого [1874 p.] 
До П. Л. Лаврова в Цюріх

Париж. 7-го февраля

В пропілом письме я забьіл попросить Вас купить для меня 
вторую часть Меуег а1 и привезти ее сюда, если Вьі приедете 
в Париж не позже 15-го, если же позже. то пришлите, потому 
что к тому времени у меня, вероятно, уже будет собран мате- 
риал по Франции и нужно будет приступить к Германии2

Если можно достать Schmolljer], «Kleingewerbe»3, то также 
купите и привезите. Денег не присьілаю, потому что реши- 
тельно нет, но возвращу в самом скором времени. После Ва- 
шего приезда я поеду. вербятно. в Бельгию, гДе кроме мест- 
ньіх материалов, надеюсь найти у De Раере материальг по Исра- 
нйи и Италии, которьіх пропустить совершенно, по моєму 
мнению, никак нельзя4 Во всяком случае в настоящей статье 
все страньї будут доведеньї до 60-х годов и постараюсь, чтобьі 
стгітья бьіла не больше первой, так как все зто довольно скуч
ная материія5 Скажите Смирніову], что зто очень скверно, что

1 Meyer R. Der Emancipatorskampf des vierten Standes. Bende I—II. 1874-75.
2 Подолинський збирав матеріяли до третьої частини своїх «Нари

сів розвитку Міжнародної асоціяції робітників»
3 Schmoller G. Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19 Jahrhunder 

(Halle, 1870).
4 Де Пап дотримувався федералістичних принципів у суспільно- 

політичних організаціях і підтримував бакунінців та їхніх прихиль
ників в ЕспаніІ та Італії

5 Друга частина «Нарисів» Подолинського вміщена в другому чис
лі Вперед!, видрукованому вже в Лондоні, в 1874 р. Праця не 0ула за
кінчена (Див. лл. 83. 85. 87. 89. 90).
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0н мне не шлет народних книжек, потому что я, очень мо- 
жет бьіть, написал бьі что-нибудь6

Жму Вашу руку. С.ПІодолинский]
Что Вьі думаєте насчет амнистии7 и в чем она собственно 

заключается?

ГАРФ. ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл. 72—73 об Автограф.

№ 71 
13 березня 11874 p.] 

До В. Н. Смірнова в Лондон
Париж, 13 марта

Хотя перепиека с психопатами и не входит в  круг моих 
занятий, я, боясь с Вашей сторони каких-нибудь оласних 
припадков, спешу Вас успокоить на счет чемодана Я отправил 
его сейчас же по получении письма grande vitesse8 Ваша бо
язнь на счет проклятая со сторони Кропоткина Ваших чад 
до 7-го поколения єсть не более как проявление известного 
“Verfolgungswahn”,a9, потому что всякому известно, что форст- 
гаусци (Морейродци— тож) вообще, а особенно Ви в частности, 
кроме литературних чад никаких других иметь не способни, 
последние же чада Ваши настолько от рождения заражени 
зловредним духом времени, что не подают ни малейшей на- 
Дежди прожить до седьмого поколения. Все зто я Вам разьясню 
в самом скором времени, когда я приеду, чтоби ускорить 
окончательное водворение Ваше в Бздламе10 На содержание 
Ваше в зтом заведении деньги (пока 320 руб.) получени из Рос- 
сии и находятся у меня,

6 Ідеться про популярні книжки для народу, так звані «метелики».
7 Амністію проголошено 9 січня 1874 р з нагоди шлюбу доньки Алєк- 

сандра II Марі! з британським принцом Альбертом. Державним^ злочин
цям дозволялося переселятися із Сибіру в європейські губернії імпе
рії. але тільки за дозволом уряду

8 Великою швидкістю (фр.).
9 «Манія переслідування» (нім.)
10 Будинок для божевільних у Лондоні, назва якого стала загальною 

Для всіх подібних закладів

199



Я уверен, что в такой прекрасной перспективе Вм ждете, 
не дождетесь моего приезда.

ГАРФ, ф. 1737, on. 1, д . 58. лл . 14— 15об. А вт ограф .

№ 72 
28 березня 11874 p.]

До В. Н. Смірнова в Лондон
Париж, 28-го [марта] 

З 3/4 пополудни

В начале первого часа я бьіл у*Гр[игория) Никіолае- 
вича]11. Он уже получил письмо ПІетра] ЛІавровича]12 и обещал 
сделать все, что можно. Он сегодня же будет у Lecour'a (здеш- 
ней полицииу, а вечером узнает в чем дело в Русском по- 
сольстве. Eilau я еще не видел, потому что. сегодня нет бир- 
жй, и я только напрасно прождал его в кафе до 2 1/2 часов. 
Гріигорий] Никіолаевич] думает, что дело не политическое, а 
скорее какое-либо другое13 в роде того, по которому бьіл обьіск
у Рашевской и вообще в [........... ]14 Гріигорий] Ніиколаевич]
думает, что зто даже лучше потому, что в таком случае 
скорее вьтустят на поручительство ЛЮД(ЄЙ известньїх, чем 
по политическому делу. Предположение зто имеет в себе важ-
ньіе данньїе: С[............. ]15 после отьезда Лйнева и К° мушар16,
тут находившийся (у дверей дома Субботиной), подошел к 
фричам17 и начал их спрашивать об именах уехавших. Они 
назвали имена фальшивьіе, наобум. Потом он их стал рас- 
спрашивать о Ралли, Бабакове (Серб), Рашевской и Четверговой,

11 Г H. Вирубов
12 П. Л. Лавров
13 Ідеться про затримання французькою поліцією в Дьєпі укладачів 

журналу В п ер е д !  А Л. Ліньова і Д. І. Соловйова, які виїжджали з редак
цією журналу до Лондона. Підозрюваних осіб перевезли до Парижа. 
Арешт був викликаний поїздкою у травні 1874 р. до Англії Александра 
И: поліція боялася замаху на нього з боку російських емігрантів 
(див л. 73).

14 Слово прочитати не вдалося
15 Слово прочитати не вдалося; щось схоже на «серкле*.
16 Донощик (фр.)
17 Див л 67, прим 83.
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а такж е о каком-то Лободе (толкуйте, коль знаете, а впроч£м  
пуеть Герміан] Аліександровичі18 благославляет свою судьбу).

Вечером йду к Eilau и завтра утром к Гріигорию] Никіо- 
лаевичу], которого я попросил, если возможно, устроить сви- 
дание с ними для меня. Задержать обьіск бумаг он говорит 
почти невозможно, особенно, если он должен производиться 
французской полицией, что по обстоятельствам дела весьма 
вероятно. Здесь еще никто не знал об аресте, из чего я за- 
ключаю, что или их недавно привезли или же держат строго 
и не дают сообщаться ни с кем.

Завтра напишу все, что успею узнать19 Я сказал фричам, 
что если их позовут на допрос и спросят опять об именах 
уехавших, то чтобьі они назвали настоящие имена и дали надле- 
жащее обьяснение как своєму прежнему ложному показанню, 
так и ньінешнему показанню пленников.

ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д  360. лл. 100—,І01 об Автограф.

№ 73
ЗО березня 11874 p.]

До редакції иВперед!” у Лондон
Париж, ЗО марта 
12 1/2 часов дня

Я только что от Вьірубова. Он устроил все, что бьіло нужно 
и говорит, что наших пленников20 вьіпустят в самом скором 
времени, может бьіть даже сегодня. Bois du Lille, chef de la surete21 
сказал ему, что конечно они следят вообще за змигрантами, 
но что наших арестовали только за их собственную глупость 
и что подобньїх политических деятелей он еще никогда не ви- 
Дал, чему Вьіріубові, конечно, очень рад. Он говорит, что ви- 
Дел их показание и что оно одно могло бьі оправдать арест. 
Относительно того, что будет сделано с бумагами22, пока ни-

18 Г А. Лопатин
19 Див лл. 73-82
20 А Л Ліньов і Д. І. Соловйов.
21 Бва дю Ліль — директор служби безпеки (фр.).
22 Ідеться про матеріали, пов'язані з діяльністю журналу Впереді,
Ліньов і Соловйов везли до редакції (див. л. 75).
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чего неизвестно, но полицейский начальник дал слово, что 
никогда еще не бьіло у них арестов собственно по иностран- 
ньім политическим делам и что никогда здешняя ПОЛЙЦИЯ Не 
станет препятствовать собственно русской гіолитике змигран- 
тов. Все предидущее пишу, конечно, только со слов ВІьірубова] 
и полицейского начальника, а потому и т. д. У Eilau я не бьіл, 
потому что вчера, несмотря на все старання, не наівел его 
(к тому же П[етр} Лаврович] дал неверйьій адрес), а сегодня не 
вижу надобности* идти к нему ввиду Юго, что Вьірубову дано 
совершенно категорическое обещание випустить их после 
"qaleques heures de depot”23, если Только не окажется никаких 
"delits contre le droit commun”24

Больше писать нечего, тем более что Внріубов] пишет 
Шетру] Л[авровичу].

P. S. Соловьев в течение своего двухдневного пребнва- 
ния в Париже успел составить себе единодушную (что у нас 
очень редко) и блестящую репутацию классической глупости

Завтра или вечером напишу опять.
Интересно, что Bois du Lille ві»іразился в таком роде, что 

хотя они прекрасно знают деятельность П[етра) Л[авровича] 
(журнал и т. п), но что все-таки, если би он находи лея в Па
риже, то его ручательство (на котороіе они сснлались) могло 
би бить полезно. По-видимому, он не врет, говоря, что политика 
тут почти ни при чем. Никаких положительних намеков на 
другие дела он, потвидимому, Вир[убову] не дал, что, впрочем, 
совершенно естественно.

ГАРФ, ф. 1762, оц. 4, д. 360, лл. 104—105 об. Автограф.

23 «Кілька годин затримання в депо» (місце для попереднього за 
тримання арештантів у префектурі) (фр.г

24 «Порушення громадського права» (фр у
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№ 74
31 березня [1874 pJ 

До редакції «Вперед/» у Лондон
Париж, 31 марта 

З 1/2 часа пополудни

Со вчерашнего днй нет ничего нового. Пленников25 по- 
видимому, еще не випустили, я говорю по-видимому, потому 
что считаю весьма возможним, что немедленно после освобож- 
дения они могли отправиться на железную дорогу и уехать. 
Если до завтрашнего утра ниЧего не узнаю верного, то по
прошу Вьіріубова) справиться. Вьі же с своей сторони дайте 
мне знать немедленно, если они приедут в Лондон. Видеться 
с ними нельзя, потому что они находятся при префектуре, а 
не в Мазасе26, где скорее можно бьіло бьі добиться свидания 
или по крайней мере точних справок.

Почему Ви ничего не пишете?
ГАРФ, ф 1762, on. 4, д. 360, лл. 106—106 об. Автограф.

№ 75
1 квітня 13127 березня 1874 p.]

До редакції «Вперед!» у Лондон
Париж, 1-го апреля 

З 1/2 часа пополудни
Дела идут далеко не так удовлетворительно, как можно 

било думать, судя по обещанию, данному Вирубову. Сегодня 
Утром, не имея никаких известий о заключенних. я опять 
°тправился к ВІирубову],* которий било визвался опять сей- 
Час же пойти справиться. Но я его остановил, сказавши, что

25 Див л 73.
26 Мазас — центральна в'язниця в Парижі
27 Записка від 2 квітня, яка зберігається в архіві префектури поліції 

ятої округи Парижа свідчить, що Подолинський заходив до префектури
березня і дістав дозвіл на побачення з арештантами того ж дня. У до

кументі зазначено, що на Подолинського заведено нове досьє (№48833), 
якого п. Ломбард мав написати звіт про Подолинського.
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прежде попитаюсь сам добиться свидания и уже после вос- 
пользоваться его предложением. Я отправился в префектуру 
где после разньїх мьітарств добИлся разрешения на свидания, 
а также раздичньїх сведений, Начальник 1-гр бюро28 Collet 
сказал мне, что еще никакого решения на их счет не при- 
нято, секретарь же его, или помощник, сказал, что их скоро 
вьіпустят с прйказанием немедленно оставить Францию. Сви~ 
дание продолдается* всего 20 минут и лотому особенно об- 
стоятельно,переговорить нельзя бьіло, Самое, однако, важное 
й скверное то,, что все бумаги взятьі Лине^ зтим ужасно 
дгорчен, но н.есмотря на все старання ему ничего не;уда- 
лось спасти. Он говорит, чтр ;нужнр возможнр скорее пре- 
дупредить холуя29, так как в противном случае все может 
бьіть захвачено и даже самьіе перевозчики пойманьї. Вообще 
Линев очень грустен, говорит о вьідаче в Россию, «что ему 
теперь все равно* ит. п. Я конечно его старался услокоить, 
но понятно, что зто очень трудно. Содержат их очень сквер
но и обходятся самьім деспотическим образом.

Между прочим, с них снято множество фотографий в раз
ньїх позах. Интересно, что Линева приняли за Ралли и до- 
прашивали об зтом как его, так и фричей. Показання послед- 
них, данньїе на улице мушару30; уже находятся при деле и 
Линев их видел. t

В виду неопределенного ответа* данного мне, я немед 
ленно же ОПЯТЬг приму все ВОЗМОЖНЬІб/ мерьі через Вьірубова,
Eilau и т. п.
’ ' і- •

ГАРф, ф. 1762, рп. 4, д. 360, лл. 107—108 об. Автограф.

28 Префектури.
З? Л. C. Ґінзбурґ
30 Донощик. , Див л. 72, прим. 16,
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№ 76
1 квітня11874 p.]

До редакції «гВпередІ» в Лондон
Париж, 1-го апреля 

З 1/2 часа

Только что я возвратился из префектурьі, куда ходил 
вместе с Віьірубовьім] Наконец дело начинает виясняться. 
Оказьівается, что основная причина ареста — поездка нашего 
царя в Лондон. Вьір[убова] попросили (неофициально) дать 
обьяснения о том, что он думает на счет заключенньїх и не 
может ли случиться что-либо вроде истории Березовского. 
Кроме того спрашивали его, не принадлежат ли заключенньїе 
к Интернационалу Он дал все обьяснения насчет их отношений 
к Бакунину, разньїм партиям Интернационала и т. п. После 
допроса ему обещали (уже chef du cabinet du prefet31) непре- 
менно сегодня же доложить дело префекту, после чего реше- 
ние должно состояться сегодня же или завтра, Решение, по 
всей вероятности, будет такое, что их отвезут на француз- 
скую границу, но бумаг русскому правительству не вьідадут.

Завтра утром я пойду к доктору depot32, чтобьі он распо- 
рядился об улучшении их положення. Деньги также поста
раюсь передать завтра же через него или другим способом. 
В конце-концов теперь уже можно смело надеяться, что в 
самом непродолжительном времени Вьі их увидите в Лон
доне здравьіми и невредимьіми.

С Вьіріубова] взяли сегодня письменное удостоверение в 
их благонадежности.

Если дело будет так, как я пишу то понятно, что я не бу
ду сегодня же знать о их освобождении и продолжать ходить 
по разньїм местам, а потому известите непосредственно после 
их приезда, так как ходить каждьій день справляться в пре
фектуру нельзя и можно только еще больше навлечь подоз- 
рений.

ГАРФ, ф 1762, оп. 4, д. 360, лл. 102—103 об. Автограф.

31 «Голова кабінету префекта» (фр.)
32 Місце при префектурі для арештантів (див. л 73, прим. 23)
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№ 77
2 квітня 11874 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон

Париж, 2 апреля 
З 3/4 часа

Нового пока ничего, завтра опять идеКі в префектуру 
Вьіріубову] сказали, что иногда отправляют на другую гра- 
ницу чем ту, на которую ехали, и что мож<ет бьіть наших33 
отправят на бельгийскую. Зто впрочем сведения не от пре
фектури. Ь'о всяком случае пришлите как можно скорее де- 
нег, потому что у меня их почти вовсе нет. Я думаю, что 
нужно минимум 100 фріанков], а если у меня могло бьі что- 
либо остаться на время для себя (не больше как недели на 
три), то зто бьіло бьі прекрасно, так как у меня предстоят 
совершенно неизбежньїе расходьі, а денег нет. Позтому, если 
можете, то пришлите 200 фр.

Постоянньїй адрес Г Лопіатина] я уже конечно давно 
знаю, но сознайтесіі, Петр Лаврович, что 26 очень далеко от 
95, а о 96 не может бьіть и речи, так как такого номера вовсе 
нет. Напишите хоть вкратце, как идут дела у Вас.

Жму Вашу руку. П[одолинский]

ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл. 109—110. Автограф

№ 78
4 КВІТНЯ [1874 p .]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Париж., 4 апреля

6 1/2 часов вечера

Я било написал Вам письмо сегодня утром, но не отпра- 
вил и, как оказивается, сделал хорошо, потому что оно за- 
ключало неверние сведения.

51 А. Л'.’Ліньов і Д 1. Соловйов.
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Вчера состоялось и прочитана заключенньїм решение 
м и н и с т р а  внутренних дел, состоящее в том, что ради общест- 
0енной безопасности они должни бьіть вьівезеньї из Франции
З течение последних тре* дней я получил три письма, 2 от 
Линева и одно от Соловьева34 Я их посилаю Вам в надежде, 
чТо они могут бить полезни, как документи по делу. Сегодня 
я опять бил в префектуре и получил разрешение на свидание, 
а также передал в управление depot35 100 фр[анков] для обоих 
заключенних.

В префектуре мне сказали, что их отвезут в «voiture cellu- 
Іаіге^на швейцарскую границу что в Англию их не пустят (ко
нечно, насколько зто зависит от французской полиции) и что 
может бить их продержат еще до конца будущей недели, так 
как до тех пор, вероятно, не будет отправки в Швейцарию. 
Все зто ми, конечно, постараємся отменить, но нельзя ру
чаться, что удастся обойтись без зтих глупих ослржнений 
дела. Как видите, оно не совсем так, как говорится во вто- 
ром письме Линева ко мне. Главное впрочем, т е. бумаги, 
будут возвращени, но прочитани или нет неизвестно. Линев 
думает, что если вещи37 еще не перешли границу, то лучше 
их воротить телеграммой. Они отправлени из Винтертура 
17-го йли 18-го марта.

Отправка на швейцарскую границу именно єсть видумка 
полиции, а не министра, а потому может бить можно будет 
устроить. чтоби отправили на бельгийскую.

Мне дают разрешения на свидания легко и очень любезно, 
но других не допускают, так напр. Гольдсмит и Лучицкого 
водили очень йолго и наконец отказали.

Теперь два или три дня ничего нельзя делать, потому что 
йет присутствия, а потому не ждите ничего нового раньше 
сРедьі.

34 Зберігся лист французькою мовою від Соловйова до Подолин- 
ського, датований 4 квітня 1874 р Арештований гіовідомляє про рі- 
^ння міністра закордонних справ Франції видворити його за 3—4 дні 
1 оросить Подолинського негайно прийти на побачення (ГАРФ, ф. 1762, 
°п 4, д 617, л. 1).

35 Див. л 73, прим.23.
36 «Карета з перегородними стінками для перевезення арештантів»

(Фр.).
37 Видання Вперед!.
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Пришлите, если можно, 200 франков Я уже написал д0  ̂
мой и деньги будут через дней десять. Кроме того, и им вер. 
но придется прибавить.

[Дописано рукою Подолинського на першій сторінці ]
Лишите/ что делается у Вас?
ГАРФ. ф. 1762, оп. 4, д  360, лл 111 —112 об Автограф

№ 79 
5 квітня [1874 p.] 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Париж, 5-го апреля

Только что получил Ваше письмо и деньги. Очень благода- 
рю Вас и возвращу 100 фр[анков] вероятно ранее дву* недель.

К сожалению, по случаю пасхи я смогу видеться с Ли- 
невьім не ранее вторника или средьі, а без его рещения по-
сьілать письмо [................ ]38 я думаю, нельзя. Сомневаюсь, что-
бьі причина задержки бьіл перевод бумаг, и сомневаюсь, что- 
бьі зто бьіло сказано Линеву. Наконец в -|гом, что бумаги будут 
переведень! на французский язьік и прочитаньї французской 
полицией, дурного нет ничего, если только они не будут С0- 
общеньї русским шпионам.

Я имею основания надеяться, что во вторник или среду 
им можно будет уехать, раз что они поедут на свой счет, 
кроме того всеми силами постараюсь, чтобьі их везли на бельг 
гийскую границу, уж если они решительно не ХОТЯТ о т п у с ' 
тить в Англию. Последнее весьма вероятно, потому ЧТО Вьі' 
рубову бьіло сказано, что здешняя полиция во что бьі то ни 
стало хочет избежать упрека, что будто бьі она п р о п у с т и л а  
или даже нарочно послала неблагонамеренньїх людей в 
Англию во время пребьівания там нашего царя.

Дело бьіло осложнено еще тем, что Линева п р и н я л и  3а 
Ралли, которьш в Женеве живет с Клюзерз и потому страшен 
французскому правительству.

Вьірубов во всем зтом деле ведет себя очень хорош о  И 
только благодаря тому, что он почти каждьій день х о д и л  3

38 Ім’я адресата прочитати не вдалося.
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префектуру, оно бьіло сравнительно так скоро долежено 
^инистру.

Он мне на Вас жаловалея немного, говбря, что Вві писа
ли ему очень странньїе письма, где обвиняли чуть не [в] 
русеком шпионстве (sic). Я думаю, что зто бьіло в то время, 
когда он хотел писать в русских журналах против «Вперед!». 
Я думаю, что, благодаря самолюбию, он может вьісказьівать 
самьіе дикие мьісли о вещах, особенно если не он их вьіду- 
мал и не принимает в них участия, но что в личной прак- 
тической деятельности он всегда останется человеком по- 
рядочньїм.

Жму Вашу руку
ГАРФ. ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл. 115—116 об. Автограф.

№ 80
7 квітня [1874 p.] 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Париж, 7-го апреля

Я опять получил два письма от Линева, которьіе Вам и 
пересьілаю. 9ти письма, впрочем нужно заметать, писаньї соб- 
ственно от скуки, так как о всем, что в них пишетея, бьіло пе
реговорено уже во время последнего свидания

Ваше письмо, где Вьі говорите, что может бьіть им лучше 
ехать в Швейцарию, я получил только сегодня и в такое вре
мя, когда Вьір[убов] уже отправилея хлопотать о том, чтобьі 
их везли в Бельгию. Я не думаю, чтобьі зто бьіло опасно, а, с 
Другой стороньї, разница в деньгах и времени большая, Из 
того, что Вьі пишете о вещах39, я вижу, что Вьі все там не сов- 
сем верно представляєте себе их положение. До вьіезда из 
^ранции они будут находиться под арестом и едва ли им 
бУдет можно свободно распорядиться вещами Кроме того, зто 
°бнаружило бьі их непременное желание ехать в Англию и мог- 
710 бьі повести к дальнейшей задержке как их самих, так и вещей.

Относительно поручения к Гольдсмит, не обещаю испол- 
нить его скоро, потому что, если я пойду к ней, то она пой-

39 Мова йде про видання «Вперед!» і, можливо, речі, які належали 
сУшиній (див. л. 81)
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мет зачем, так как [я] бьіл у нее всего раз и то с поручениещ 
от Линева. Она же ни у кого не бьівает, кроме Шумовой, к 
которой мне тоже нельзя идти с зггой целью, так как я у ней 
также бьіл только один раз по делу.

Сию минуту у меня бьіл Виріубов], чтобьі сказать, что он 
устроил дело об их отьезде в Бельгию. Chef du cabinet du 
Prefet40 сказал ему что они вправе требовать, чтобьі их везли 
на границу, которую они вьгберут. Я впрочем вообще замечаю, 
что полиция водит Вьіріубова] разньїми любезностями, а про- 
должает действовать по своєму. Ему обещали, что их повезут 
завтра вечером или послезавтра.

Жму Вашу руку С. Шодолинский]
ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д  360, лл. 113—114 об. Автограф.

№ 81
10 КВІТНЯ 11874 p.] 

До В. Н. Смірнова в Лондон
Париж, 10 апріеляї

Наконед вчера в 2 часа дня наши пленники41 тронулись из 
Парижа по направленню к Бельфору. Я йчера никак не мог 
бьіть в префектуре, но даже если бьі и пошел, то меня не пус
тили бьі уже на свидание, так как мне уже обьявили, что и 
так меня пускали два раза только по бсобенной «faveur»42, а 
что больше никак нельзя.

Из приложенного письма Линева Ви видитє, что он про- 
сил меня взять вещи Сушиной и другие вероятно по вашему 
совету, так как он прежде об зтом ничего не говорил. Может 
бить мне би и видали вещи, но так как я вчера именно не 
бьіл в префектуре, то я их не мог взять и они их„ как и вообще 
все вещи, увезли с  собою. Мне кажется, что е д и н с т в е н н а я  
серьезная невигода из зтого только та, что Сушина н е с к о л ь к о  

лишних дней пробудет без вещей; на счет остальних же мне 
кажется, что везти их через Германию вполне безопасно и 
может бить даже лучше, чем посилать здесь по почте.

40 Див. л. 76, прим. 31.
41 А. Л. Линьов і Д. І. Соловйов (див. л. 73).
42 «Ласка» (фр ).
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Из характера письма Линева. Ви увидете, что он все боится 
еще бьіть вьіданньїм в Россию. Оба они ужасно обеспокоеньї 
зтим вопросом и ни Вьіріубову] ни мне, несмотря на все убеж- 
дения, не удалось их вполне успокоить.

Сегодня вечером, если не будет задержки в Бельфоре, они 
будут на швейцарской границе, т. е. на свободе.

Самьій дешевьій и безопасньїй путь в Лондон бьіл бьі для 
них пароходом сначала по Рейну, а потом через Роттердам 
или Антверпен на Гарвич в Лондон: зто большая дорога пе- 
реселенцев и потому никаких паспортов спрашивать не могут; 
ехать придется сутки лишние, но ведь зто уж не так важно. 

Жму Вашу руку С. Шодолинский]
ГАРФ, ф 1737. о/7. 1, д 58, лл. 17—18 об. Автограф.

№ 82 
12 квітня [1874 p.]

До В. Н. Смірнова в Лондон
Париж, 12 апр[еля|

Наконец Они, Вьі, Мьі свободньї. В доказательство при- 
лагаю полученную вчера в 4, часа из Базеля телеграмму. 
ждите Линева 14-го или не позже 15-го утром. По телеграмме 
я послал не 60, а 100 фр. отчасти про_ всякий случай, от- 
части же, чтобьі не пересилать Вам 40 фр. Теперь значит я 
Вам ничего не должен, потому что переезд Линева конечно 
будет сделан на счет редакции и вьі из нее возьмете деньги 
на пополнение 100 франков, которьіе я бьіл Вам должен. 
Если Вам будут нужни деньги, то на днях я буду в состоя- 
Ни« прислать Вам франков 200 или 300 месяца на два. 
Поручения Вашего у Гольдсмит по причинам уже изложен- 
Ньім, я не мог исполнить. Хотел бьіло вчера идти к ней за 
Д^ньгами для Линева и при случае сказать, но достал денег 
в лучшем месте и потому не пошел. Из прежних 100 фр. 50 бьі- 
Ло дано Соловьеву, потому что при тогдашнем положений 
^ела нельзя бьіло делать различия между ним и Линевьім. 
е знаю, где он находится теперь, но думаю, что Линев взял 

Hero часть зтих денег на путешествйе из Швейцарии в
ельгию.
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Вьі мне лишите, что.уже начали набирать. Скажите, цТо 
имзнио набирают и к какому времени я должен доставить 
нродолжение моей работьі.

Жму Вашу руку С. [Подолинскийі
ҐАРФ, ф. \737t on. 1. д. 58, лл 19—20. Автограф

№ 83
26 квітня [1874 р ]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Париж, 26 апре[ля|

В последнем письме я обещал Вам прислать продолже- 
ние моей работьі через 10 дней43. Теперь, к сожалению, не 
могу зтого исполнить, потому что несколько дней тому на
зад заболел довольно сильно и вьінужден почти цельїй день 
лежать в кровати. Работать, почти вовсе не могу, особенно 
писать. Как только оправлюсь, деятельно возьмусь за работу.

Жму Вашу руку. Щодолинский]
ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл. 91—91 об. Автограф

І

№ 84
28 квітня 11874 p j  

До П. Л. Лаврова в Лондон
Париж, 28-го апріеляї

Я начинаю подозревать, что Вьі не получиЛи моего боль 
шого письма, которое я послал уже неделю тому назад, т. & 
а  день гкмгучения от Вас письма о Вашем разрьіве с Т каче- 
bwm44. Там» я  подробно писал Ь своей статье. С тех пор я Вам

43 Ідеться про працю Подош^ського з історії міжнародного робіГ 
m w ifo  руху (див. док. 70). Цей і наступний листи свідчать про те, ій° 
Подолинський писав до Лаврова приблизно 20 квітня, але лист не 
шов до адресата1 (див. л. 84V

44 У квітні І874 р П. Н. Ткачов залишив редакцію Вперед! і в ДрУК*? 
ні Сажина в Лондоні видав брошуру «Задачи революционной пропар* 
дьі в России (Письмо редактору журнал а Вперед!)», у якій різко криї*** 
вав погляди Лаврова. Лавров відповів брошурою «Российской социаЛЬ*^
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лайисал еще одно іпйсьмо, где сообщил о своей болезни45 Так 
как моє здоровье не поправилось, то сказанное там остаетея в 
прежней силе. Позтому же я Вам ничего не могу сказать о Вьі- 
рубове, которого не видел уже более недели.

разрьів с Гольдсмитами меня не удивляет и не печалит, 
потому что меня всегда удивлял и печалил противоестест- 
венньїй соіоз с ними. Не могу сказать того же о разриве с 
Ткачевьім.' Об зтом, впрочем, я уже писал подробно. Но еще 
важнее то, что написано в пйсьме из Рославля, которое Вьі 
мне переслали. Вьі, версийгїНго, читали зто письмо. Там сказа
но, что публика в Одессе и Киеве значительно охладела к 
«Вперед!». Человек писавший зто письмо, жил в Одессе и не
давно бьіл в Киеве и сам принадлежал к людям*, относи- 
вшимся к «Впере#ь наилучшим образом, доставлял корреспон- 
денции и пр» Кроме того, он «е прййадлежит к враждебньїм 
кружкам и позтому может относйться беспристрастио. Слова 
ef-o только иодтверждают то, что я Вам писал в письме, ко
торое, я подоіреваю, пропало.

Напишите, получили ли Вьі его или нет? Мне довольно 
важно знать зто.

ГАРФ. ф 1762. оп 4, д. 360, лл. 98—99 об. Автограф.

№ 85 
2 травня 11874 р ] 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Париж, 2-го мая

Сегодня я здоровеє и завтра или послезавтра примусь за 
роботу и через неделю пришлю Вам продолжение статьи46. В 
письме, которое пропало, я писал Вам, что еду в июле в Рос- 
сию. Вероятно я поеду даже в июне47 Я думало совсем уже

Революционной молодежи» Лист до Лаврова, про який пише Подолин- 
Ський, мабуть, таки пропав, бо про нього в архівах Лаврова немає
слідів

45 Див л 83
Див л. 70, прим. 2.

47 Насправді Подолинський виіхав з Парижа наприкінці травня 
(Див л. 92)
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остаться в России, т. е. только приехать на время в Германию 
чтобьі держать екзамен. Пребьівание моє за границей мне 
страшно надоело, да кроме того теперь оно бьіло бьі совер- 
шенно бесполезно. В России, конечно, мне бьіло бьі очень 
трудно или лучше сказать, невозможно продолжать начатую 
работу. Но согласитесь, что как ни важна зта причина, она 
недостаточна, чтобьі удерживать человека за границей в то 
время, когда он желает и может жить в России. Если воаг 
можно пустить четвертую книгу48 без статьи о М[еждуна- 
рном] оібществе]49, то к пятой и шестой я в состоянии буду 
опять приготовить во время пребьівания зимою в Германии. 
Не думаю, чтобьі я вообще отказался от участия, напротив я 
надеюсь предпринять в России работьі, которьіе будут, по 
моєму мнению, гораздо полезнее и которьіе могут вестись 
только там, напр., по развитию русского пролетариата. Нако- 
нец, может бьгть возможно так, что Bw или Вал[ериан] Ник[о- 
лаевич]50 возьмете 4-ю статью, а я по возвращении в октябре 
примусь за пятую. Вообще я далеко не желаю бросить работу

Посилаю письмо, вероятно для Идіельсон].
Жму Вашу руку
Скажите Смирнову, что я несколько дней кашлял кровью, 

но уже перестал.
ГАРФ, ф 1762, оп 4, Д 360, лл. 92—33 об. Автограф

№ 86
2 травня 11874 p.]

До В. Н Смірнова в Лондон
Париж, 2 мая

Смирнову
Только что получил Ваше письмо и слешу ответить. Болезнь 

моя состояла или лучше сказать состоит в очень сильном брон- 
хите с сильной лихорадкой, кровохарканием и даже поткни-

48 Мова про журнал Вперед!. Подолинський сподівався ще докін
чити статтю для 3-го числа

49 Ідеться про статтю С Подолинського про Міжнародну асоЦі' 
ацію робітників.

50 В Н. Смірнов
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ем, так что я подозревал гщевмонию51, но кажется, что ее 
не бьіло. Теперь я  еще болен, но скоро примусь за работу. Я 
пИшУ Піетру] Ліавровичу], что~еду через месяц в Россию. В 
виДУ зтого мне бьіло би интересно знать подробности зах
вата книг на юге52, чтобьі знать заранее насколько зто дело 
могло приготовить хлопот мне лично и как от них откручи- 
ваться. Позтому пришдіите один из полученньїх зкземпляров 
корреспонденций тотчас же.

Вьі дошли до того, что не понимаете даже самьіх простих 
вещей.

Как Вьі думаете, если бьі Поль де Кассаньяк начал изда- 
вать социалистическую газету и социалистьі возразили бьі 
ему. что его газета охотно читается бонапартистами, не зна
чило ли бьі зто, что для социалистов газета не удовлетвори- 
тельна. По-видимому то же и для «Вперед!» (мой корреспон- 
дент видел в последние дни много киевской и одесской моло- 
дежи и вьіражает их мнение). Причина та, что радикальной 
молоде ай  нужно совсем другое (всего более факти о Рос- 
сии и народние книги), а либеральние и чувствительнне ру
лади «Вперед!» (у него нет ни одного таланта для чувства и 
потому следовало би воздержаться) могут доставлять больше 
всего наслаждения праздньїм буржуа, играющим в народние 
чувства. К тому *е заниматься западним рабочим движением 
єсть наилучший способ устраивать так, чтоби волки били 
сьіти и овцьі цели. Вот еще одна из причин успеха (если он 
существует) «Вперед!» в Питере среди более лицемерного 
населення столицн. Так-то, ВІалериан] Ніиколаевич], и еслй 
Оьі Вьі не били змигрантом, то подписались би под тем, что 
я говорю.

ГАРФ, ф. 1737, on. І, д. 58. лл. 21—22 об. Автограф.

51 Запалення легенів
52 У грудні 1873 р на ст. Волочиськ прикордонна варта затримала 

тРанспорт заборонених видань, серед яких були й примірники першого 
Т°МУ Вперед!. (ЦДІАК, ф 1335, on. 1. спр. 13, арк. 6).
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№ 87
10 травня 11874 p.]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Париж, 10-го мая

Наконец, моє здоровье начинает поправляться и на днях 
надеюсь Вам прислать продолжение моей статьи.

До сих пор я молчал о брошюре Ткачева53, не зная, прочли 
ли Вьі ее. Тепер, узцдв, что прочли, от ПерманаІ Аїлександро- 
вича]54, вьісказьіваю своє мнение. Его брошюра, а особенно 
его фальшивое поведение, возбудиЛи моє крайнєє неудоволь- 
ствие и вообще, приняв все к сведению, я должен бьіл изме- 
нить то благоприятное мнение, которое имел о нем сначала. 
Те отношения, в которьіе он стал и которьіе он лицемерньїм 
образом поддерживал с Вами до конца по-моему самьім 
сильним образом увеличивают все то дурное, что само по се
бе заключается в его брошюре Вообще я считаю его поступок 
неблагородним и в революционном и в личном отношении.

Не думайте, П[етр] /Наврович], чтобьі то критйческое от- 
ношение к редакции «Вп[еред!К которое я неоднократно вьі- 
ражал в разговорах или в письмах k Вам или Смирнову, 
обуславливалось моим охлаждением к нашему делу Когда 
является на сцену такой образ действий, как Тк[ачева], я не 
желал бьі, чтобьі у Вас могли бьіть такие подозрения. Я уве- 
рен, что в России я принесу именно по делу «Впіеред]!» и 
вообще тех изданий, которьіе Вьі можете предпринять, больше 
пользьі (я не отказьіваюсь от важности народньїх книг), чем 
находясь теперь здесь. Притом я полагаю, что Вьі только со- 
гласитесь со мною, приняв во внимание причиньї, заставля- 
ющие меня ехать в Россию прежде чем я думал. Мне страш- 
но надоели теоретические рассуждения о том, что нужно 
делать и ничего не делать в сущности. Не стану прибавлять 
ничего более, надеясь, что Вьі прекрасно меня понимаете 
Моє дело, несмотря на все сочувствие «Вп[ереду]» дрУгоЄі 
чем его редакции. Ее дело одного характера и место ее вне 
России. Моє дело другого характера и обстоятельства д о зв о '

53 Див. л. 84, прим. 44
54 Г А. Лопатін
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ЛЯЮТ мне бмть в России. Я не считаю ни одно из двух более 
ва*ньім, но, пользуюсь обстоятельствами, йду в ту сторону, 
в которую мои симпатин тянут УАеия сильнее.

Жму Вашу руку.
Ваш С. Піодолинский]

[ДОПИС ПОДОЛИНСЬКОГО, на ПОЛЯХ:]
Сегодня мьі с Перманом]. АІлександровичем] дали сильное 

сражение фричам по поводу брошюрьі Тк[ачева) и надеюсь, 
что не совсем безуспешно. К сожаЛению, Ткачева не бьіло, а 
мьі желали дать сражение в его присутствии.

ГАРФ, ф 17Q2. оп. 4. д. 360, лл. 94—95 об Автограф.

№ 88
11 травня 11874 p.]

До P. X. Ідельсон у Лондон
[Париж], 11 мая

Через две недели, Розалия Христофоровна, я еду в Россию, 
но у меня не хватает денег на дорогу

Условия деревенской практики в России таковьі, что мне 
пришлось сделать довольно значительнме расходьі на инстру- 
ментьі, более дорогие лекарства и т. и  Позтому, если Вам зто 
не слишком затруднитеяьно, пришлите мне теперь 100 фр. 
Остальньїе 200 фр. я желаю дать в кассу «Вп[еред]!> и наде
юсь, что Вьі согласитесь внести их туда по частям, напр , в 
течение года.

Если согласньї, то скажите П[етру1 Ліавровичу].
Во всяком случае отвечайте мне немедленно.
Жму Вашу руку. С. Щодолийский)

ГАРФ, ф. 1737, on. 1, д. 89, лл. 9—9 об. Автограф.
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№ 89
17 травня 11874 p.] 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Париж, 17 мая

Продолжение статьи я вьішлю в конце недели, а в субботу 
я думаю ехать. Относительно находящейся у Вас рукописи 
я уже Вам писал, что я не успел ее просмотреть и что по- 
зтому вполне готовой ее не считаю Вообще я должен ска
зать, что вся зта статья, отчасти по недостатку порядочного 
материала и отчасти по недостатку йнтереса, вьіходит со- 
вершенно бестолковая55 0 Бельгии здесь нет никаких данньїх, 
а ехать теперь в Бельгию я не имею никакой возможности. 
То же нужно сказать об Италии и Испании. Не лучше ли бьі- 
ло бьі излагать движение в зтих странах в виде простого 
предисловия при истории МІеждународногоІ о[бщества| среди 
тамошних рабочи*. Строго говоря, лучше всего бьіло сделать 
та,к с самого начала, так как предисторию движений прихо- 
дится излагать в такой простой и общей форме, что они 
лишаются всякого йнтереса. Относительно Германии следует 
сказать то, что после подробньїх статейі Смирнова касаться до 
фактической сторони организации рабочих партий уже нечего 
и можно только сделать общее введение. Вообще только начав 
историю самого МІеждународногоІ оібществаї будем находиться 
на сколько-нибудь определенной почве. У меня нет никаких дел, 
которьіе могли бьі меня заставить останавливаться на дороге, 
но если-би что-нибудь бьіло, то. конечно, я моґу остановиться.

Еду я прямо в деревню и ранее осени, вероятно, не буду 
ни в Киеве, ни в Одессе, с одной сторони потому, что теперь 
там никого не застанеш, а с другой — потому, что я хочу  
протести лето исключительно в деревне, где я останусь 
также и на зиму, если дела пойдут хорошо и будут зтого 
требовать. Вообще я буду руководствоваться только требова- 
ниями зтих дел и потому не могу иметь определенньїх 
планов на будущее.

Жму Вашу руку. До свидания. Щодолинскийі
ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл. 96—97 об. Автограф.

55 Ідеться про продовження статті Подолинського про МіжнароД11̂  
асоціацію робітників.
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№ 90 
[17 травня 1874 p.56] 

До P. X. Ідельсон у  Лондон
[Париж)

Я Вас просил, Розалия Христофоровна, прислать мне де- 
нег только в том случае, если зто Вас не очень затруднит57 
В противном случае не нужно, потому что я всегда могу 
достать денег на дорогу Я полагаю, что Вьі согласитесь 
внести зти деньги в кассу «Вп[ередП» по мере возможности. 
Если да, то напишите и поскорее, потому что я в субботу еду

Жму Вашу руку С.ПІодолинскИй)
ПАРФ, ф. 1737, оп. І, д. 89, лл. 7—7 об. Автограф.

№ 91 
22 травня [1874 p.] 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Париж, 22-го мая, пятница.

Сегодня вечером, вероятно, я еду. Посилаю Вам продол- 
жение статьи. Как я уже Вам писал, я считаю всю зту статью
совершенно бестолковой. Делайте из нее что можно58 [......]59
не посилаю, потому что в нем ничего нет: зто книга чисто те- 
оретическая. Книги Ваши: Robert duVai*0, Englander61, de la Hockte62

56Лист, на зворотньому боці якого було написано «Розалий Хрьісто- 
Форовне», датується за змістом листа Правдоподібно, він був написа
ли  у неділю, 17 травня, і надісланий разом з листом до Лаврова (л. 89). 
в обох листах Подолинський пише про суботу, як день від'їзду але 
Фактично він поїхав з Парижа в п'ятницю, 23 травня Див л. 92

57Див. л. 88.
58Див. л. 89. Стаття не була надрукована в журналі Вперед!.
59Прізвище автора встановити не вдалося
правдоподібно: Du Var R. Histoire de la classe ouvriere, depuis 

esclavage jusqu’au proletaire de nos jours. -  Paris: Michel, 1845-50. (4 vol.)
6’Можливо: Englander S. Geschichte der franzdsichen Arbeiter-Associa- 

tonen. -  Hamburg: Hoffmann und Campe, 1864; або: The Abolition of the State: 
?  historical and Critical Sketch of the Parties Advocating Direct Government, a 
e<*eral Republic or Individualism. -  London: Trubner & Co., 1873.

Ь2Можливо: De la Hodde L. Histoire des Societ6s secretes et du Parti 
^^blicain, de 1830 £ 1848. -  Paris: Julien, Lanier et cie 6diteurs, 1850.
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и Jager63 РІозалия] Хіристофоровна]64 передала Бардиной, ко- 
торая при первом случае доставит их в Лондон.

С тем, что Вьі пишете о сьезде65, я в общих чертах согла- 
сен, а также думаю, что лучше бьіло бьі расширить програм- 
му66 Сам я примусь за зто дело, если будет надежда устроить 
его солидно и если останусь на зиму или по крайней мере 
до ноября в России.

Писать Вам буду сам и надеюсь доставить корреспондентов.
Адрес мой. С. А Піодолинский] — в город Новомиргород 

Херсонской губернии, а оттуда в село Ярославку67
Надеюсь, что когда-нибудь, может бьіть не в слишком 

долгом времени, увидимся.
Крепко жму Вашу руку.

Ваш С. Піодолинский!
ГАРФ, ф 1762, оп. 4, д. 360, лл  117—117 об Автограф.

№ 92
22 травна [1874 p.]

До В. Н. Смірнова в Лондон68
1 Париж, 22 мая

Валіериані Никіолаевич]!
Только что получил Ваше письмо и отвечаю сейчас же 

потому что вероятно еду сегодня вечером.
На Ваш вопрос о согласии, в случае надобности, принять 

Вас у себя, отвечаю, конечно, да.

6І Можливо: Jager G. Anleitung zu mitroskopischen Beobachtimgen und zum 
richtigen Gebrauch des Mikroskops. -  Berlin: Gustav Tempel, 1867; або Die Dar-
win’sche Theorie und Ihre Stellung zu Moral und Religion. Stuttgart: J. Hoffmann»
[1869].

64 P X. Ідельсон.
65 Ідеться про з'їзд південних народників, прихильників журналу 

Вперед!, який відбувся у Києві в жовтні 1873 р
66 Це, мабуть, та сама програма київського з’їзду 1873 р , яку ПоД° 

линський привіз у листопаді та. передав «впередівцям».
67 Див. л. 62, прим 64.
68 Цей лист, правдоподібно, був надісланий в одному конверт* 

листом до Лаврова (док 91), бо на чистому зворотному боці бу 
дописано.«В. Н. Смирнову».

220



і. Переписку поддерживать буду Адрес свой я даю П[ет£у1 
/Кавровичуі. Постараюсь доставив в скором времени Ьполне 
безопасньїй, но писать можете и по зтому все лишь бьі в та- 
ком тоне, чтобьі нельзя бьіло слншком явно придраться. Жму 
Вам руку. Иозалии] Хіристофоровнеї, Переяславцевой и Линеву. 
Кланяйтесь Оаламандре6?

Лишите не только по общественньїМ дейам, а также вообще
о всем, что будет интересно в редакции или около нее.

Йаш С. Щодолинскийї

ГАРФ. ф. 1737. on. 1. д 58, лл. 23—23 об. Автограф.

№ 93 
ігрудень 1874 p .]70 

До В. Н. Смірнова в Лондон
Посьілаю Вам копии с двух печатньїх бумаг71, случайно попавших 

в наши руки. Думаю, что их интересно бьіло бьі напечатать 
с должньїми поясненнями.

Будучи прошлой осенью в Цюрихе я передал Вам, Вал[е- 
риані Никіолаевич], или Линеву 40 рубліей] для передачи Речицкюму 
По не нахождению Речицкого зли деньги далжньї бьіли бьггь оптравленьї 
обратно Судзйловскому, что, кажется, и исполнил Линев. Тем 
не менее, ко мне приходили, с заявлением, что Судзиловский 
Денег не получал, позтому если у Вас или у Линева они 
^ТЬ, то пришлите мне расписку на моє имя на Институтской

69 Сапір припускав, що це псевдонім Соловйова
70 У листі Лаврова до Лопатіна з січня 1875 р. згадується про одер- 

**ний лист, який Подолинський надіслав у конверті за адресою: Мг.
a*es> 26 Baronets Road, Colombia Market, Hackney Road> Hackney. На цій під

дані датуємо лист груднем 1874 р.
71 Наприкінці 1874 р III Відділення таємно розіслало місцевим 

е НдаРмським управлінням «Список лиц, привлеченньїх к дознанйю и 
6v Не Разьісканньіх». У ньому були прізвища 53 народників. Список

опублікований у  газеті Вперед! (1875. ~  № 2. -  1 февр/20 янв. — 
вн Другий документ — це секретний циркуляр Міністерства
Кол РІЩніх ©прав, про який була лише згадка в газеті <Там само
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улице В со&твенном доме В Киеве72 Кроме ТОГО, пришлите хороший 
адрес, потому что здесь єсть люди,_желающие писать, но не 
знают как Падкка, однако, еще вовсе не прошла; аресгьі продолжаклхзі 
даже зде^Ь; н вообще положений дрянное. Впрочем Вьі поняли 
и сами знаете, что попались почти все пошедшие Зто лето в 
народ и притом попались, не возбудив достаточного 
сочувствия среди народа,Если Вам передают другого рода 
СВЄДЄНИЯ, ТО не верьте; За НЄМНОГИМИ исключениями ЗТО факт 
общий. Прибавлю однако, что в таких размерах, как в зтом году 
движение в народ еще никогда не практиковалось и что, несмотря 
на неудачи, число охотников и теперь еще очень велико73

ГАРФ, ф. 1737, on. 1, д. 58, лл. 51-51 об. Автограф.

72 Подолинські мали в Києві за різних часів три будинки. У березні
1874 р. вони купили в проф. Ф Ф Мерінґа будинок із садибою на 475 кв. 
сажнів на вул. Інститутській 22 березня 1876 р. цю садибу продали (ЦДІАК, 
ф. 487, on 1, спр. 11І, арк. 95—%) і в тому ж місяці придбали на Банковій 
вул., у підполковника А А. Рубана, двоповерховий кам'яний будинок з 
приміщенням для служб Садиба мала 300 кв. сажнів (там само, арк 99 зв— 
101) Після повернення з-за кордону хворого сина, Марія Подолинська 
купила в червні 1885 р садибу на ЕсгіланаднІй (Виноградній) вул., (нині 
вул. Богомольця) з будинком, флігелем і садом — разом 556 кв. сажнів. 
Від Будівельної комісії Подолинські дістали дозвіл тимчасово користу
ватися садом і городом на міських землях, що межували з їхньою сади- 
бою — усього 3335 кв. сажнів (ДАМК, ф. 36, on 1, спр. 9, арк. 138—140).

73 Навесні і влітку 1874 р. революційна настроєна молодь з інтелі
генції пішла "в народ” піднімати селянство на повстання. Це «ходіння 
в  народ» охопило майже всі губернії України Селяни не п ід т р и м а л и  

закликів народників до повстання, а в  окремих випадках п о в і д о м л я л и  

місцеву поліцію про агітаторів. Уряд спрямував проти народників увесь 
поліційний апарат. Багато народників заарештовано і притягнуто Д° 
судової розправи. Найактивніших з них засуджено на «процесі 193-х*- 
Своє ставлення до «ходіння в  народ» Подолинський висловив у лист 
до Смірнова в  травні 1875 р. (д и в .  л . 98).
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1875

№ 94
27 квітня 11875 p.]

До М  Й. Бучинського у Станіславів
Київ, 15 (27і ) цвітня

М елит он О си п ови чі
Поручаю Вам мого дуже доброго пріятеля Сергія Гри- 

горьевича Фесенко-Новроцького и дуже просю Вас пособить 
ему Вашим добрим совітом. Він бажає пійти у Карпати и в 
Угорщину за тим що б пізнати побут гуцулів и угорьских 
руських. Я чув, що п. Евгеній Желєховській має знаемих людей 
в Угорщині; а  коли се правда, то просю Вас відправить Нов- 
роцкого до его, може він дасть яку рекомендацію. Новроцкій 
йде пішкі и таким способом найгарніше можеть познакомиться 
с простим народом, що для нас має найбільшу вартість: Він 
може добре відповідати Вам, що теперь робиться у  Киіві, а 
также и других містах Украини. Може Ви уже знаете, що 
Лобов вже швидко рік як на волі, одначеж мусить жити у 
Воронежі и доси ще не має права іздити, куди схоче.

В осени надіюсь бути у Галичини и тоді приїду до Вас у 
Станиславов, куди вже я  давно собирався.

Ваш С. Подолинский
ЛНБ НАН України. Від. рук., ф. Бучинського, спр. 121/П.4, арк. 10—Юзв. 

Автограф.

1 Студинський прочитав дату як 24 квітня — це помилка, яка часто 
^ПЛЯЄТЬСЯ у відчитувачів рукописів ПОДОЛИНСЬКОГО: він писав 7 по- 

до 4.
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№ 95
4 травня 11875 p.]

До В. Н. Смірнова в Лондон
Вена, 4 мая

Валериан Николаевич!
Месяца три тому назад я получил Ваше письмо доста- 

точно ругательного свойства и до сих пор не отвечал Вам. 
Не думайте, чтобьі я рассердился, зто совсем не в моих нра- 
вах. Не отвечал я, главньїм образом, потому, что не имел 
адреса, так как думал, как поеле^И оказалось, что адрес на 
Reynhardt’a2 попался. На Лопатина же мне писать не хотелось. 
Тем не менее я бьіло начал писать, но не кончил и не от- 
правил и теперь очень доволен, потому что начал бьіло пи
сать в тоне подобном Вашему, а зто с моей сторони бьіло бьі 
довольно глупо и, главное, противоестественно, Наконец, если 
бьі бьіло что-либо действительно интересное, то я писал би, 
но ничегр более интересного, чем список, кот[о]р[ьій1 я Вам 
послал3 не бьіло, а и то ведь, согласитесь, вещь весьма не
важная, тем более, что о ней в России знали все, кому знать 
рледовало.

Итак, я желаю не отшучиваться от (Вас, но оправдаться 
перед Вами и Петром Лавровичем4 или, евде лучше, разьяснить, 
что я делал. Конечно, делал я очень мало. Я уехал в має5 из 
Парижа совершенно больньїм и даже до сих пор еще не до- 
шел до нормального состояния, но скоро, кажется, почти 
дойду. Для Вас, конечно, болезнь не мешает работе, но для 
меня мешает Я прожил 6 месяцев в деревне и в Киеве6. В

2 Адресу купця Рейнара (R. Reinhardt, 96 rue R i v o l i )  в и к о р и с т о в у в а л и  

російські революціонери для листування з Росією. Рейнар мешкав на 
правому березі ріки Сени, неподалек вежі Св. Якова. Від лівобережного 
Латинського кварталу, де звичайно перебували Лавров, П о д о л и н с ь к И Й  

та їхні друзі, його відділяла річка Сена та невеликий острів Сіте.
3 Див. л 93, прим. 71.
4 Лавровим. В оригіналі закреслено слова «относительно моих
5 Див л. 91.
6 3 Парижа Подолинський виїхав у травні 1874 p., а у квітні 1875 Р 

ще писав з Києва. Якщо в Києві та Ярославці він менікаЬ лише 6 
сяців, то не відомо, де він перебував тих решта 5 місяців
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деревне я почти исключцтельно занимался медицинской прак- 
тикой и кроме мужйков почти никого не видал. Как медик я 
имел успех, далеко превьісивший мои ожидания. Ко мне хо
дили люди из 40-50 сел, иной день более 50 человек, также 
И я постоянно ходил по окрестним селам. Тем не міенее, ко
нечно, моє барское положение портило все дело и потому я 
решил его бросить. Начал я с того, что отказался от всяких 
доходов, и думаю осенью, по возвращении в Россию, купить 
где-нибудь мужицкий хутор и поселиться на нем.

Вообще я считаю, что хождение в народ єсть несомнен- 
но лучшая форма деятельности, с тем однако, чтобьі под 
словом хождение понимался переход в народ и прочное 
(конечно, насколько полиция дозволит) поселение среди на- 
рода. Из ходивших до сих пор в народ огромное боль- 
шйнство или попалось7 или же на зйму вернулось в интел- 
лигенцию. ГІервое, конечно, зависит или от случая или от 
неосторожностй, втброе же действует очень вредно, потому 
что уже успело опошлить хождение в народ, понизив его до 
летней прогулки с сильньїми ощущениями Я думаю, что Вьі 
вполне согласитесь с зтйми моими взглядами и разве тОлько 
спросите, зачем же я теперь поехал за границу. ТІоехал я 
месяца на три отчасти лечиться от остатков глухоти, кото- 
рьіе мне все-таки сильно еще мешают, а больше с целью при- 
yчиfьcя к сельско-хозайственньїм работам, с каковою целью 
я й отправлюсь в Сербию и Галичину, так как теперь в Рос- 
сии человеку:барину учиться работать крайнє неудобно. 
Затем, как говорю8, куплю хату, вероятно в сахарозаводской 
полосе Киевской губернии, буду сеять буряки и пшеницу и 
зтим жить; в качестве фельдшера или вообще бездипломного 
Доктора лечить мужиков, зто официально, а что дальше по- 
смотрим9 Вам, как медику, замечу при зтом, что, кіонечно, 
внутренняя медицина — ерунда в большинстве случаев, но 
зато, по приобретенному уже опьіту, хирургия и дермато- 
логия — вещи прекрасньїе. Прибавлю еще к сказанному, что 
я намерен осуществить свой план несколько иначе, чем люди,

сих пор ходи вшиє в народ, именно я намерен всю историю 
25|Ифшать официально, под своим именем, так как, во-пер-

7 Див. л. 93, прим 73.
8 Так у тексті.
9 Натяк на революційну діяльність.
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вих, со всем опьітом вижу, что фальшивий паспорт мало пре- 
дохраняет, да, кроме того, в местностях, где я думаю жить, т е 
в Киевской или другой украинской губернии, всегда рискую 
натолкнуться на знакомого человека а, во-вторьіх, потому что 
имею почти непобедимое отвращение к фальшивим паспортам

Я очень много пишу Вам о себе, но зто в первьій раз и, 
вероятно, о себе опять скоро писать не буду, а потому на- 
деюсь, что не наскучу Вам. Кроме того, внработка опреде- 
ленного плана, отличного от того, которий у меня бьіл преж- 
де, конечно, заняла у меня значительно времени и сил.

Когда ми виделись с Вами в последний раз, Ви мне ска
зали, что меня могут погубить три вещи: медицинская прак
тика, украинофильство и жидофобия. Теперь, переходя ко 
времени моєй жизни в Киеве, я Вам отвечу: медицинскую 
практику я победил, как Ви можете видеть из предидущего; 
она єсть известное средство, годное при народном положе
ний для большего знакомства и т.п., конечно не более. (Вопрос 
о жидофобии пока я еще не решил). Напротив, украинофиль
ство меня победило; я всегда имел к нему наклонность, а 
последнее время стал совершенно ярим украинофилом Но 
не печальтесь. Прежде всего, если, как я на деюсь, Ви согла- 
ситесь, что результати, до которих я дршел по поводу бар- 
ского положения, хороши и если я Вам скажу, что решающим 
моментом в зтом направлений било украинофильство, то Вьі 
согласитесь, что оно уж не такая скверная штука. Знайте 
прежде всего, что теперь украинофильство означает — укра- 
инская социально-демократическая партия10 и если между 
украинофилами и єсть еще люди, которие в глубине души с 
зтим не согласни, то они боятся уже говорить об зтом, по
тому что результатом должен бнл би бить н е м е д л е н н ь їй  

виход #3 украинофильской партии. Но вместе с тем мьі, на- 
ционалистн-украинофили ровно настолько, как н а ц и о н а л и с '  

ти — серби-социалисти, англичане и пр. и конечно ничуть  
не больше, чем националидти Ви великоросси. Не забивайте,

10 Подолинський уважав, що серед українофільської інтеліґенИ*1» 
частина якої була згуртована в  неформальних «громадах», в и н и к а л а  

нова течія, яку він і назвав «українська соціяльно-демократична партія* 
Подолинський вірив, шо цей новий напрям захопить усю у к р а ї н о ф і л ь с ь к і  

інтелігенцію та активну українську молодь, яка повертається в Укр*1
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мьі другой народ и отличие между нами и Вами таково 
^е, как между Вами и поляками, сербами и пр. Если Ви только 
взДУмаете* несмотря на зто, отрицать сгіраведливость необ- 
ходимости всей культурно-литературной деяНальности украин- 
ской интеллигенции, то Вьг зтим сразу же викажете себя са- 
мьім узким великорусским националистом Не забьівайте, что 
MW не можем, а особенно украинский народ не может, раз- 
виваться в социалистическом направлений по Вашим формам, 
как бьі не мог польский; не забивайте, что у нас еще нет тех 
культурних злементов, которьіе у Вас уже отчасти есть; нет 
литературного язьїка сколько-нибудь вьіработанного (народний 
язьік наш, конечно, гораздо чище и вьіработаннее, чем Ваш), 
нет книг для распространения знаний, необходимость которьіх 
Вьі, а особенно Петр Лаврович, не станет уменьшать. Пой
мете, что нашему народу могут не нравиться те форми, ко- 
торьіе для Вашего очень приятньї. Поясню зто примером. 
Ваши изданйя, как «вперед!» так и народньїе (к сожалению, 
их єсть пока единственніо] «Хитрая механика»11), имеют у 
нас большой успех. Сколько зкземпляров их не попадает к 
нам, все сейчас же расходятся. На студенческих собраниях 
читают отривки из «Впереда» совершенно явно при 200 че- 
ловеках, напр., из «Революционеров из привилегированной 
средьі»12 «Хитрую механику», которой я, к сожалению, 
получил всего 20 штук, у меня расхватали так, что я не мог 
оставить себе ни, одного зкземпляра и пр. и пр. Я никогда 
не сльїхал, чтоби какой-либо украинофил находил Ваше на- 
правление слишком крайним, или ставил Вам в вину какие- 
либо из массьі других глупьіх обвиненИй, в которих не било 
недостатка среди великорусской молодежи. Среди украино- 
Филов, конечно, нет или почти нет централистов, отрйца- 
Телей знания и тп. и тем не менее они иногда относятся 
кРитически к Вашим изданиям, но с какой сторони? Со сторони 
Форми, со сторони манери. Так, напр., «Хитрая механика» 
°чень понравилась, кроме, конечно, последней глави, кото- 

как я сльїхал, прибавлена в редакции и, нужно сказать,

11 Брошуру «Хитрая механика» написав В. € Варзар. Редакція Вперед! 
В|<Дала її 1874 р. у Цюріху. Пізніше брошуру кілька разів перевидавали

іншими назвами в Лондоні й Женеві.
12 Див. л. 64, прим. 74.
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крайнє неудачно, ибо производит фальшивое впечатление ц 
портит книгу13 Но, не придавая зтому, конечно, большого 
значення, все у нас зосстали против заглавия «Хитрая меха- 
ника», как совершенно антинародного у нас, носящего спе- 
циально кацапско-шарлатанский характер. «ХІитрая] м[еханика]> 
передельївается на наш язьік и, вероятно, скоро пойдет в пе
чать14 Тоже и «Сказка о четьірех братьях»15, которая, будучи 
проще «Хитрой механики», нравится еще больше, особенноч 
мужикам. Конечно, украинцьі пересаливают в другую стороніу]. 
Если Вьі читали изданную в Киеве, т. е. цензурную сказку 
«Запорожці»16, то, конечно, согласитесь, что по литератур- 
ному таланту и художественности она вьіше всего, что пе- 
чатается за границей и что, даже по случайньїм причинам, 
хотя она и цензурная, она в социально-революционном отно- 
шении едва-ли уступает заграничньїм изданиям (Она пропу- 
щена тем же цензором17, которьій пропустил «Дедушку Егора»18

13 В останньому розділі, який написав В. Смірнов, наголошується 
на соціялісггичній й революційній пропаганді та зневажливо трактується 
наука й книжки.

14 Книжку переклав Подолинський, вилучивши при тому останній 
розділ та пристосувавши 1! до обставин в Україні Книжка вийшла 1875 p., 
у Відні, під назвою Правда Українські народники використовували 
Правду в пропаганді серед селян і фабричних робітників.

15 «Где лучше? Сказка о четьірех братьях  ̂ и их приключениях» — 
брошура, написана Л. Тихомировим у народницько-пропагандистському 
дусі і видана в Женеві у 1873 р. гуртком «чайковців». Українські перек
лади зробили П П. Пухинюк (студент Київського університету) та С По- 
долинськйй Жодний переклад не був надрукований

16 Фантастичну казку «Запорожці» написав І С. Нечуй-Левицький. 
У 1873 р львівський журнал Правда вперше надрукував її на своїх 
сторінках (ч. 11—13) і випустив окремою книжкою. 1874 р. книжка вийш
ла в Києві. Автор протиставляє щасливе ідилічне життя козаків на дні 
Дніпра злидням сучасного українського люду Запорожці без сумніву 
надихнули С. Подолинського написати Парову машину з тією різницею, 
що Ідеальне суспільство він шукав не в минулому козацтві, а в май
бутньому соціялізмі.

17 1 К. Пузирівський — київський цензор, який співчутливо ста' 
вився до українського руху і пропускав деякі «тенденційні» статті У 
газеті Киевский телеграф. Наказом Міністерства внутрішніх справ 3
10 грудня 1875 р. його звільнено з посади.

18 Оповідання М. К. Цебрикової «Дедушка Егор» вперше з ' я в и л о с я  

в петербурзькій газеті Неделя 26 липня 1870 р У 1873 р. воно бул° 
перевидане легально окремою брошурою в Києві і Петербурзі, за й° 
цензор одержав сувору догану (ЦДІАК, ф. 294, on. І, спр. 4а, арк 2
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и которьій действительно берет взятки с украинофилов; а ПО

ТОМУ Вьг о нем лучше не лишите. Взятки впрочем, ему не ме- 
шают страшно обрезьівать «Кяевский телеграф»19, так что не- 
которьіе из нас и именно те, кто наиболее пишет, уже 
предлагали добровольно закрить газету Итак, сказка «Запо
рожці» также грешит, во-пєрвьіх, идеализацией казачества, 
й> во-вторьіх, слишком художественньїми формами, делающими 
ее немного трудной для понимания простому народу.

Нашей ближайшей целью, т. е. украинофилов тех, которьіе 
непосредственно не будут действовать в народе, єсть орга- 
низация за границей правильного издания народних книг, а 
затем также народного журнала20; последнее, конечно, єсть 
цель очень трудная, неосуществимая ранее года или двух. 
Не сердитесь позтому, что мьі теперь непосредственно не 
работаем для «Вперед!» и Ваших изданий. Причина не несо- 
чувствие, а сознание необходимости завести подобное же 
своє, конечно, с соблюдением наших национальньїх особен- 
ностей и, скажу прямо, даже вкусов, которьіми мьі, а осрбен- 
но народ наш, очень дорожим. Мне лично очень печально, 
4to я не моґу продолжать начатой работьі во «Вперед!», но 
я1 надеюсь, что если Вьі и Петр Лаврович узнаєте, что я вьі- 
полняю вьісКазанньїе мною в первой половине письма наме- 
рения, то Вьґ с' полною охотой V! даже с удовольствйем воз- 
вратите мне данное мною слово.

Мне бьі очень хотелось видеться с Вами, но денег нет, 
чтоби поехать, так [как] я взял всего стольно у отца, сколько 
нужно бьіло ДЛя исполнения моих намерений и больше уХ 
брать не желаю21 Если когда-либо Ви явитесь в Россию, то
Ф Волховський переклав оповідання українською мовою, але воно не 
було видане через арешт перекладача

19 Політична й літературна газета Киевский телеграф виходила в 
Києві в 1859—1876 pp., спочатку два рази на тиждень, а від 1864 р. до 
1876 p., — тричі 3 червня 1874 р. право на видання придбала €. І Ґо- 
г°Цкая. У 1874—1875 pp. у газеті співпрацювали члени Київської гро-

М Драгоманов, Ф Вовк, С. Подолинський. 0. Русов та ін У червні 
1876 р уряд звелів газету закрити Редакція містилася на Бібіков- 
^ о м у  бульварі (нині бульвар Шевченка)

20 Подолинський хотів видавати журнал разом з Терлецьким у Відні, 
*Ле цей намір не був здійснений.

21 На кошти батька С Подолинський організував разом з 0. Терйець- 
1875 р. у Відні видання перших соці ял істичних брошур україн

ікою мовою, які тоді називали «метеликами»
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знайте, что в Киеве, или где я буду жить, всегда будете при- 
нятьі с радостью.

К сожалению, я в последнее время без ВСЯКОЙ ПОЛЬЗЬІ 
значительно испортил своє положение по отношению к ПО
ЛИ ции. Именно по делу о розиске Каблица и аресте Волкен- 
штейна, у которого Каблиц жил, меня таскали в жандармское 
управление в качестве свидетеля22 и вообще в течение по- 
следнего месяца мне при ходи лось иметь там почти еже- 
дневньїе сношения, что крайнє неприятно.

На днях пришлю Вам свой адрес, потому что теперь и 
сам еще хорошо не знаю. Завтра еду из Вени.

Ваш С. ПоДолинский

[Дописано на полях першої сторінки:]
Ни 3-й книжки «Вп[еред]!», ни газети23 в Киеве и нигде еще 

нет в достаточном количестве. Жид24 и Ташкентец25 бьіли оба 
в Киеве, но ничего не сделали, один уже ездил даром на 
границу, а другой еще поедет, вероятно, позже.

Не забивайте, что большая часть Ваших питерских друзей 
украинцьі и что многие собираются переселится домой на 
Украйну, где неминуемо станут за украинофильство, так как 
в той форме, которую оно принимает^в последнее время, 
оно сделается совершенно непреодолимьім для всякого ра- 
дикала-украинца.

Прочтите, пржалуйста, моє письмо Петру Лавровичу. 
Кланяйтесь Р[озалии] Хіристофоровнеї26 и Линеву.

ГАРФ,.ф. 1737. ол. 1, д. 58, лл. 72-75об. Автограф

12 У березні 1875 p. C. Подолинського допитували як свідка в Київ
ському губернському жандармському управлінні для з'ясування сто
сунків між бакуністом Й. 1. Кабліцем, який утік за кордон, і студентом 
університету А. А. Волкенштейном. Зізнання Подолинського свідчить 
про його знайомство і близькі стосунки з київськими народниками всіх 
відтінків. Протокол допиту опубліковано в збірнику За сто літ (К-. 
1930. -  Кн. 5. т  С. 198-199).

23 Третій том журналу Вперед/ вийшов 1874 р. у Лондоні. Із січня 
1875 до грудня 1876 р. Вперед! виходив у Лондоні як двотижнева га
зета (видано 48 номерів).

24 Л. C. Ґінзбурґ.
25 Е. C, Сем'яновський.
26 Р X. Ідельсон.
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№ 96
5 травня 11875 р.і 

До В. Н. Смірнова в Лондон
Галль, 5 мая27 

МоЯ адрес: Ober-Oesterreich, Hall bei 
Steyer, poste restante.

He могу не написать Вам еще несколько слов о предмете 
очень близком и для Вас и для нас, именно о народньїх 
книгах. До сих пор Вьі издали одну «Хитрую механику», 
книгу прекрасную, но только одну Конечно, мьі виноватьі. 
что не пишем больше, но согласитесь, что среди всяких мел- 
ких дрязг и волнений, которьіми наполнена наша жизнь в 
России, среди постоянньїх столкновений с полицией и про- 
чей дрянью, среди постоянньїх неудач, которие, как первьіе 
так и последние, обрушиваются всего более именно на тех 
людей, которие могли би что-нибудь Написать, редкий из нас 
сохраняет достаточно спокойствия и свободьі для умствен- 
ного труда, чтобьі сделать что-либо порядочное. Вьі в дру
гом положений: Вьі, правда, занятьі еще больше нас, может 
бьіть, но зато Вьі сравнительно спокойньї и свободньї. Гово
рю прямо: газета «Вперед!» очень интересна и важна для
меня, другого издания подобного нет, но ведь не в нас же 
дело. Если бьі вместо 8 №І№] Вьі вьіпустили бьі 2 наррдньїе 
книги, то труда Вам било бьі меньше, а пользи неизмеримо 
больше. У вас Z года лелуат удовлетворительньїе метелики 
(так у нас надиваются наррдньїе книги), напр., о военной по- 
винности, а Ви их не печатаете. Р^ссудите сами и согласитесь, 
что я прав. Кроме того, и Вьі и Линев могли бьі писать, если 
бьі последний бил свободнее. Согласитесь, что издавать га
зету, для того чтобьі в Петербурге било 3 зкземпляра, а во- 
°бще она получалась через полгодгі, не стоит, а метелик не 
теряет ценьї, когда получается и через год. Скажу более 
"toro. начните издавать систематические метелики и кто-ни- 
6УДь из нас, украинофилов, сейчас же поселится на границе, 
Чего до сих цор для «Впереда» не сделали ни ми, ни ве- 
^нкороссьі, которим ато било сделать ближе. Как вйдите, ми

2/ Цифра невиразна, можливо 5 або 9.
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никакие узкие националистьі, и даже, если сумеем, то будем 
писать метелики на великорусском литературно-народном 
язьіке и посьілать Вам.

Не удивляйтесь, что мьі не можем посилать Вам денег. 
Их у нас очень мало и, какие єсть, тратятся нашими об- 
щинами на У крайнє, а связей с богатьіми людьми у нас нет, 
а те, которие били прежде с украинофильствующими аристо
кратами каков [............................]28 нет, а дрянью не стоит
утруждать наборщиков.

Прошу Вас отвечайте мне также подробно и серьезно, как 
я Вам пишу

ГАРФ, ф. 1737, оп. і, д. 58, лл. 77—77 об. Автограф.

№ 97
[на початку травня29 1875 p.] 

До М. Й. Бучинського у Станіславів
Ober-Oesterreich.

Hall bei Steyer

Мелитон Осиповичі
Маю до Вас велику прозьбу. Через кілька день приїде до 

Вас у Станіславов один мій дуже добрий приятель Сергій 
Григорьевич Фесенко-Новроцькій, котрій матиме до Вас лист 
від мене. Просю Вас передати ему оцей лист, що я теперь  
посилаю30, а також пособить ему Вашим совітом у ділі, о 
котрим він Вам говоритиме. Він Вам добре роскажеть про 
усе, що діється у нас на Украини и по других містах Росія.

Увесь Ваш С Подолинській

ЛНЗ НАН України. Від. рук., ф. Бучинського, спр. 121/п 4, арк. 9- 
Автограф.

28 Текст вицвів. М. Шудря пропонує прочитати олово як « п о р в а л и с Я > _

29 Студинський помилково датує лист «перед 15(24) квітня» До
bei Steyer Подолннський прибув 4/5 травня, тому й датувати лист тре®8 
початком травня.

30 Мабуть, був також окремий лист до Фесенка; він не з б е р і г с я
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№ 98
17 травня 11875 p.] 

До В. Н. Смірнова в Лондон
Hall bei Steyer,- Ober-Oesterreich,

17 мая
Сегодня. получил Ваше письмо и. сегодня же начинаю 

отвечать на Ванш вопросм31, потому что на все почти мне
-----.-----------------------------------------^

31 Збереглася чернетка Смірнова із сьома запитаннями Дату 3 трав
ня 1875 Р . якою позначено текст, можна пояснити тим, що Смірнов 
датував свій лист за російським календарем. Якщо це так, то лист був 
надісланий 15-го, Подолинський отримав його на два дні пізніше.

«Сергей Андреевич!
Для того, чтобьі дать «серьезНьїй» о+Йет на Ваше письмо, мне необ1 

ходимо получить от Вас самое подробное и самое определительное 
разьяснение на следующие вопросьі:

1. В чем заключается программа «украинской социально-демокра
ти чес кой партии»? Ее политические и социальньїе идеальї? Ее 
отношение к существующему политическому и социальному порядку? 
Ее ближайшая деятельность?

2. В каком отношении стоит укр(аинская) социально-діемократичес- 
каяі партия к социалистам-революционерам в Великорбссии и ко 
«Вперед!»? Каково отношение украинскіой] партии к великоруссам- 
рабочим и великор[уссам]-интеллиг(ентам], живущим в Украине? Каково 
отношение членов украиніской] партии, живущйх в Великіоіроссии, к 
окружающим их великорусе!ким] рабочим и соц[иалистам]-революц[ио- 
нерамі?

3. В каком отношении стоит «украин[ская] соц!иально]-д[емократи- 
ческя] партия» к социально-революционной партии Германии, Австрии, 
к интернациональной революционной партии? Как она понимает на- 
‘Шональньїй вопрос? В каком отношении* находится она к «молодой 
г*лиции», орган которой «Правда»?

4 Какое отношение имеет партия к «Киевскому телеграфу»? Можно 
Ли считать передовьіе, фельетонньїе или всякие друґие статьи 
Еь*ражением мнений партии, хотя бьі зти статьи и бьіли урезаньї цен- 
3Урой? Какие статьи принадлежат собственно Вашему перу?

5. Когда и хаким образом возникла партия? Насколько она сильна 
Насколько она представляет собою вьіражение «украинской молодежи»? 
ск°лько успешно идет ее пропаганда и организация?

В. В Вашем письме встречается следуклцее место: «Еслй Вьі взду- 
^аете отрицать справедливость необходимости всей культурно-лите- 
атУрной деятельности украинской интеллигенции, то Вьі зтим сразу
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отвечать очень легко. Многие из Ваших вопросов, именно 
теоретические, мне кажутся излишними, и я думаю, что уже 
в первом письме и в слове «украинская социально-демокра- 
тическая партия» заключается ответ на них. Тем не менее 
для полной ясности я буду отвечать и на них.

1. У.С.Д.П., как и великорусская, не представляет собою 
вполне и стройно организованного целого и потому конечно, 
не может иметь предварительной программьі, как ее, напр; 
составляет немецкая или другая западноевропейская32 Тем 
не менее по разньїм случаям, напр., при соглашениях с ра
дикалами33 (так у нас назьівают Вас и вообще общерусских 
социал-демократов и так я буду виражаться далее) или при 
борьбе с либералами, многим украинцам приходилось вихо
дить с программой не личной, но от кружка, партии или 
вообще как того требовали обстоятельства. В зтих случаях

же викажете себя самим узким великоруським] национ[алистом]» Как 
понять всю фразу вообще и в частности, что означают слова: «куль- 
турно-литературніая] деятіельность]» и кого нужно понимать под 
украйнскіою] интеллигенциею?

7 Другое место: «Не забивіайтеї, что мьі не можем, а особенно 
украиндкіийі народ не может развиваться в социалистическом напра
вленим по Вашим формам, как би не мог польский, серби; не забьі- 
віайтеї, что у нас нет еще тех культурних злементов, которие у Вас 
уже отчасти єсть» Как понять всю фразу вообще и что понимаете Ви 
под «нашими» формами и под «культурними з лементами»?

Я просил бьі Вас по возможности ответить подробно на все зти 
вопросьі Впрочем, избежание недоразумений столь же в Вашем интересе, 
сколь и в нашем.

В ожиданим скорого ответа. В. С ».
(ГАРФ, ф. 1737, on. 1, д 29, лл. 1—2 об. (чернетка). Публікація: Са- 

пир Б. ВпередІ. — T. II — C. 438; Рудько, УІЖ. — 1968. — № 9. — С 1281
32 Німецька соціял-демократична робітнича партія була заснована 

на з'їзді соціял-демократів Німеччини, Австрії і Швайцарії. ш° 
відбувся 7—9 серпня 1869 р. в Айзенаху. На з'їзді було прийнято про
граму, яка включала основні принципи Статуту І Інтернаціоналу. 22—
27 травня 1875 р. в Ґоті айзенахці об'єдналися з Загальнонімецьким ро
бітничим союзом, заснованим 1863 р. в Ляйпціґу та відомим під назвою 
«лассальці».> Австрійська партія була заснована на конгресі в Ной- 
дорфі 1874 р.

33 Переговори між українськими і російськими революціонерами 
відбулися, до того часу в Цюріху (влітку 1873 р.) і в Києві (1874 р->. а 
згодом в Одесі (1876 р ).
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украинцьі нередко делали то, чего радикали обьїкновенНо не 
делают, именно виставляли даже практйческие решения ос
новних вопросов для своего идеального строя, tto край
н о с т е  ближайшего. :При зтом зконрмические вопросм форму- 
лировались в смисле решений Брюссельского и Базельского 
конгрессов 1868-1869 годов34 конечно, с полньїм прекращением 
капиталистического способа производства, продажи труда и 
х п. злементов современного хозяйства, вкравшихся в 4874 го- 
ду в записку de Раере35. Конечно, все зто формулировалось в 
приложении к России и специально У крайнє. Решение воп-; 
росов о переходе земли в руки крестьянских общин, заводов 
в руки рабочих артелей понятньї сами собой и об зтом, уж 
конечно в среде партии, и не говорят больше. В полити - 
ческих вопросах У.С.Д.П. имеет всего больше сходства с 
анархістами Западной Европьі, хотя, насколько дело виясни
лось, не с крайними анархистами, ,как испанци, а скореє (с 
юрцами36 или анархической группой бельгийцев. Ближайшим 
идеалом ставится возмржно р^счлененная федерация с воз- 
можно большим общинним самоуправлением. Вопрос о вели- 
чине федераций37 теперь, конечно, еще праздньїй, замечу одна- 
ко, что єсть крайние сепаратисти, напр. многие полтавци и 
затем более наклонние к общерусскому радикализму, напр. 
правобережцц и чєрниговцьі38 Вопросьі религиозньїе решаются,

34 На конгресах Міжнародного Товариства Робітників у Брюсселі 
(вересень 1868 р.) і Базелі (вересень І $69 р.) розглядалося широке коло 
економічних питань: про земельну власність, кооперацію, кредит тощо

35 Записка бельгійського соціяліста де Папа «Про організацію 
суспільної служби в майбутнім суспільстві» — це доповідь, яку він 
виголосив на конгресі анархістів у Брюсселі у вересні 1874 р. Того са
мого року вона була надрукована французькою мовою, а « 1875 р. ре
дакція Вперед! перевидала її в Лондоні російською мовою під назвою 
«Общественная служба в будущем обществе» з передмовою і комента
рями П Л. Лаврова. У доповіді йшлося про майбутні держави, які бу
дуть організовані у федерації вільних громад

36 Див л 27, прим 72
37 Ідеться про дискусію між прихильниками незалежної України з 

внутрішньою федерацією та тими, які бажали ширшої, панслов'янської 
або паневропейської федерації.

38 Маються на увазі українофільські гуртки чи громади, що існу- 
^ли в середині 70-х років XIX ст. в різних містах України: у Києві («Стара 
гРОмада», «Молода громада»), Жіночий гурток під жартівливою назвою 
*гави»), у Полтаві («Унія», гурток Григораша і Кочури), в Одесі, Харкові, 
^лисаветграді, Чернігові та Кременчуці.
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конечно, также как и Вами и всякими другими радикалами39
ВОПрОСЬІ. О ПОЛОЖЄНИИ ЖЄНЩИН, О СЄМЄЙСТВЄ И Т.П. ТаК Ж е, ХО'
тя, конечно, тут национальньїе особенности уже сильно вхо- 
дят в свои права. Украинская женщина никогда не бьіла в та- 
ком рабском положений, как великорусская и, соответственно 
зтому, змансипационное движение не так знергично. Украин
ская женщина, особенно девушка, как в народе, так й в вьіс- 
ших сословиях, действительно и теперь несравненно в луч- 
шем положений, чем великорусская и примерьі семейной ти- 
рании вообще реже.

Как я уже Вам писал, конечно єсть люди, недостаточно 
искренно убежденньїе и У.С.Д.П. нуждается еще в порядочной 
очистке, но тем не менее социально-демократіический] злемент 
преобладает настолько, что вообще, даже теоретически, отри- 
цается существованйе какой-либо другой партии украино- 
филов, кроме С.-Д., если не считать нескольких жалких остат- 
ков козакофильства40, которое вьімгірает. Украинцьі — народ 
мужицкий по преимуществу. Нет народа на свете, где бьі бьіл 
такой мальїй процент вьісших сословий и позтому всякое 
украинское двйжение в исходной точке своей не имеет ни- 
какого смьісла, если оно не чисто мужицкое. Украинофилов 
всегда звали хлопоманами41 и они справедливо гордятся 
зтим именем, которое они заслужили, єіще будучи националис- 
тами довольно узкими. Теперь, когда они отчасти перешли, а 
отчасти еще переходят на международную с.-д. почву, они 
еще с большим правом будут носить зто имя, которое ясно 
показьівает, что, в сущности, они никогда не бьіли н а ц и о н а л ь - 
н о й  партией в обьїкновенном смьісле зтого слова. Да, и 
действительно, кто в России первьій указал путь «в народ»,

39 Подолинський дотримувався принципів релігійної толерантності, 
хоча вважав, що з часом релігію замінить наука.

40 Козакофільству, зверненому в минуле, Подолинський протиста
вив соціялізм, звернений у майбутнє.

41 Наприкінці 50-х і на початку 60-х років XIX ст. польська шляхта 
називала «хлопоманами» студентів, що зблизившись з українськими 
селянами, вивчали їхню мову, побут, звичаї і культуру, та н а м а г а л и с я  

захищати селян перед шляхтою. Початок цьому рухові поклали тоді 
студенти Київського університету В. Антонович, брати Рильські, П ЧУ' 
бинський, П. Житецький та ін. У зв’язку з репресіями 1863 р. діяль
ність «хлопоманів» та інших гуртків припинилася
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как не хлопоманьї. В 1860—63 году хлопоманьї ходили в 
народ так же, с теми же целями и действовали теми же спо
собами, как теперь радикали. Тогда они попадались и по- 
страдали соответственно в том же почти размере. Да и те
перь, просмотрите списки и увидите, как число украинцев 
несоответственно велико между ходившими в народ, Конечно, 
Вьі скажете теперь, что зто не украинофильї, а радикали, но 
я Вам отвечу на зто, что многие из них то й другое вместе 
(Волховский42, напр.) уже теперь, что многие из них не 
украинофильї только случайно, напр. воспитьівались не на 
украине, плохо знают язик, попали сначала в великорусские 
іфужки и т. п. и, наконец, самое главное, что они неминуемо 
станут украйнофилами, коль скоро вернутся на Украйну и 
увидят теперешнее направление украинофильства. Но зтого 
мало. Радикальк в прошлом году пошли в народ и останутся 
ли не знаю. Украинофильї, хотя не в большем числе, конечно, 
остались с шестидесятьіх годов. Я знаю нескольких и знаю, 
что их деятельность бьіла настолько социально-революцион- 
ного характера, насколько зто бьіло вообще возможно в такое 
мертвое вре^ія, как конец 60-х и начало 70-х годов. Наконец, 
теперь среди украинофилов вопрос никогда не ставится ина- 
че, как на почву чисто народного движения и для интел- 
лигенции деятельности в народе. Здесь, конечно, опять 
вмступают на сцену национальньїе отличительние черти, Ми 
не любим и считаем мало полезною деятельность бродячую, 
«по дороге», как вьіражаются иньїе радикали. Наш идеал рас- 
селиться по всей Украине. При том [...]43 огромном леревесе 
мужицкого населення наши стремления понятно направленьї 
преимущественно на оседльїй злемент населення. Заметьте 
при зтом, что переход для нас и не труден и не очень 
страшен. Правда, в крестьянские общества приписьіваться 
официально теперь нельзя (прежде украинофильї поступали 
таким образом), но составить себе положение крестьянина- 
хУторянина вовсе не трудно и даже для большинства из 
нас, которьіе дети мелких, часто очень мелких, помеіциков, 
Не представляет ничего особенно бросающєгося в глаза. Не

42 Фелікс Вадимович Волховський (1846—1914) написав 1874 р. «Прав- 
ДИве слово до своїх Земляків»; ця книжечка вийшла у Відні 1876 р

43 Не вдалося прочитати, можливо «при».
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которне из прежньїх женились на крестьянках и теперь так- 
же иньїе думают поступить также Как видите, по качеству 
такой переход в народ будет повьіше двух-трех м є с я ч н о й  

летней прогулки по берегам Волги, или даже работьі вре~ 
менной на фабрике Вьі спросите, конечно, что зти украино- 
фильї будут говорить мужикам. Конечно, будут говорить и 
теперь говорят различное и различно, но все сводится к 
следующему: земля ваша, заводьі и пр. — также; средство — 
захват путем народной революции. Так думают украийрфилц 
и время покажет, правьі ли они. Конечно, деятельность в 
городах не исключается деятельностью ц селах. На зтот счет 
уже и теперь кое-что делается, а когда явится украинское 
рабочее движение, а оно зарождается уже, то будет еще 
больше делаться. Вот Вам факт, доказьівающий как у нає стали
ОТНОСИТЬСЯ К ФИЗИЧЄСКОМУ Т р у д у  Д а ж е  СреДНИе СОСЛОВИЯ: в
киевской ремесленной школе (отчасти украинофильской) 
большая половина учеников дети чиновников, попов и т. п. 
Через 3—4 года многие из них неминуемо станут в рядьі 
социальной демократии и, таким образом, завершат то рабо
чее движение в Киеве, начало которому дали воскресньїе 
школьї44, веденньїе украинофилами в 60-х годах, результатами 
которьіх воспользовались радикали в начале семидесятьіх. 
Замечательно, что многие из з^их людей остались верньї до 
сих пор, между тем как из радикализированньїх пришбльцев 
многие (напр. знаменитий ҐаврилА45, о которіом] Вьі сльїхали 
от маленького Кулябки и др.) обратились в ренеґатов.

При первой возможности мьі заведем за границей рабочую, 
т. е. народную газету и тогда, конечно, дела пойдут гораздо

^Восени 1859 р. студенти Київського університету відкрили на 
Подолі першу так звану «недільну школу» для робітничої та р е м і с н и ч о ї  

молоді. Невдовзі в Україні було понад сто таких шкіл, у яких у недільні 
і у святкові дні здобували б е з п л а т н о  початкову освіту У ч и т е л я м и  в 
школах були студенти університетів та учні гімназій. Деякі з них 
належали до таємних гуртків та громад і використовували ці ш к о л и  

для пробудження національної і соціяльної свідомості своїх у ч н і в  

У школах часто вживалась українська мова і тому студенти укладали Ціє1° 
мовою підручники. У 1862 р. Міністерство освіти закрило всі недільні 
школи, звинувачуючи їх у поширенні революційних ідей. У 1864 р їх 
знову дозволили відкрити, і вони існували в 70—90-х роках

45 Ідеться про тесляра Гаврила (прізвище невідоме), я к и й  на 
початку 70-х років відвідував народницький гурток П. Б. Аксельрода
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дучше. То же, конечно, относится и к изданию народних книг, 
рот Вам ответ на Ваш первьій вопрос.

2. Отношения украинцев и радикалов, прежде натянутьіе, 
теперь с каждьім днем становятся лучше. Украинофильї ліасто 
сходятся с рДзличньїми фракциями радикалов, которьіх (фрак- 
цкй) на Украине, хотя радикальї и очень немногочисленньї, єсть 
несколько, т. е. анархистьі, впередистьі и пр. Правда, совер- 
денного слияния, за которое украинофильї пили на поминках 
Шевченко46, еще нет, но взаимная помощь, особенно со сто* 
роньї украинофилов, очень обьїкновенная. Интересно, что 
разньїе фракции радикалов в затруднительньїх случаях, на- 
пример, для укривательства, за деньгами, также при распро^ 
странении книг, часто охотнее обращаются к украинофилам, 
чем одна фракция к другой. Распространение Ваших изданий^ 
к сожалению, в крайнє малом количестве в последнее время, 
бьіло также в наших руках, так что радикали получали их 
также большею частью через нас. Вообще, если отношения 
между украинофилами и радикалами великоруссами бьівают 
яли лучше сказать бьшали очень натянутьіе, то почти един- 
ственная причина бь!ла — непризнание со сторони великорус- 
сов украинского народа за особьій народ, непризнание иног- 
да прямо виражавшеєся, иногда же косвенно, напр., хожде^ 
ниєм в малорусский народ без знання его язика. Подобное 
отношение к'делу, согласитесь, нелепо и я уверен, что, как 
би Вьі по вопросам международного социализма не сходились, 
напр., с Вроблевским, если бьі Ви стали отрицать самосто- 
ятельность ґтольского народа и стали ходить вести про
паганду по Польше на непонятном для поляков язьіке, то 
Вашей дружбе с Вроблевским пришел би скорий конец. 
Теперь лУчшие из радикалов великороссов согласни с зтим 
вполне и, желая действовать на Украине, изучают ее язьік, 
нравьі и пр. и, в таких случаях, пользуются при своей дея- 
тельности полньїм сочувствиєм украинофилов. Есть еще одна 
пРичина расхождения, более технического характера — зто, 
с одной сторони, неосторожность радикалов, их болтливость, 
страсть к переписке и т. п., с другой, может бить ИЗЛИШНЯЯ 
Скореє впрочем теоретическая, чем практическая) осторож-

46 Можливо, ідеться про день пам'яті Шевченка, який «Київська 
гРомада» відзначала 1875 р.
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ность украинофилов и проистекающая отсюда, по крайности 
кажущаяся, меньшая знергичность деятельности Затем остаетс* 
еще способ многих радикалов держать себя на допросах, т. е 
говорить ОЧЄНЬ МНОГО. Зто последнее, конечно, ОТНОСИТСя 
далеко не ко всем и даже не к большинству. Из немногих 
попавшихся теперь одновременно с радикалами, украинофилов 
насколько я знаю, никто ничего не разболтал. 0  том, что 
среди украинофилов действительно болтовни меньше, сви~ 
детельствует тот факт, что скрьівавшиеся, о чем знали под- 
час десятки украинофилов, могли в одном и том же месте 
оставаться цельїе недели и даже месяцьі, хотя, как оказалось 
впоследствии, полиция далеко не смотрела на зто сквозь 
пальцьі и некоторьім из скрьівшихся придавала не малое 
значение. Едва ли наши кружки радикалов могут предста
вить подобньїе примерьі.

Ко «Впереду» украинофильї относятсяс лучше, чем, я 
уверен, большинство радикалов-великоруссов. Оно и понят- 
но. Для нас «Вперед!» єсть прекрасное издание, основанное 
на принципах международного социализма, которьіе нам 
дороги, притом написанное на понятном для всех нас язьіке 
и за всем тем дающее нам сведения и о нашем крає. Какогр- 
либо соперничества с «Вперед!», как оно фактически сущест- 
вует у разньїх великорусских кружков, у нас бьіть не может, 
как, напр , оно не может бьіть между «Volksstaat»'oM47 и, по
ложим, хорватским «R[adnicki] Pr[iatelj]»48 Другое дело у велико- 
русских радикалов. там идут спорьі о том, єсть ли «Вперед!» 
орган их партии или может бьіть даже зто журнал вредньїй, 
некоторьіе статьи которого следовало бьі сжечь рукою палача 
и т. п. Подобньїе нелепости не могут придти нам в голову, 
как не может придти в голову жечь Volksstaat и т. п Мьі 
признаєм, что «Вперед!» украинской интеллигенции, кроме 
пользьі ничего не приносит и я не сльїхал никогда в среде 
украинофилов другого мнения. Зто даже настолько, что когда 
у нас ведутся разговорьі об основании револю ционного ор- 
гана за границей, то многие вьіражаются «наш Вперед» или 
«как Вперед», если речь идет об органе для и н т е л л и г е н ц и и  

Вот Вам отношение наше к «Вперед!». Почему* мьі ему ДеЯ~
47 Див. л 33, прим. 95
48 «Робітничий приятель» — соціялістичний журнал. В и х о д и в  V 

Загребі 1874 р.
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тельно не помогаем, то, конечно, главная причина та же, 
почему мьі не помогаем деятельно, напр., Volksstaat’y, хотя 
впр°чем не вполне, потому что небольшая помощь все-таки 
оказьівается, как корреспонденциями, так и другими способами. 
Относительно народних изданий еще бояьше. Несмотря на 
некоторую неудобопонятность для украинского народа из- 
даний, как «ІХитраяІ механика», «[Сказка о] четьіреіх] братіь- 
ях]»49 и пр., украинофильї распространяют их самим ревност- 
ньім образом. К сожалению, ми их мало получаем, но сколько 
бьі не получили, напр. зтих названннх книг, то они расхва- 
тивались почти мгновенно и, признаюсь, меня ! удивляет, 
каким образом полиция накривала, напр. «Четирех братьев» 
викладах, где они лежали подолгу, подобние факти у нас 
нбвозможни; даже такая довольно специальная вещь, как 
«Самарский голод»50, разошлась у меня зкземплярах в 30-40 в 
Кйеве довольно скоро. Всего менее охотно брали «Пугачев- 
АІину»51. несмотря на то, что книжка маленькая; когда я спра- 
шйвал почему? мне обикновенно оТвечали: «зто дек5лама- 
Ция». Во «Вперед!» у нас особенно любят «Летопись рабоче- 
го движения». «Что делается на родине»52 призводит меньше 
зффекта, потому что украинофильская молодежь большею 
частью виросла, стоя ближе к народу, [чем]53 радикали и 
потому ей там в сущности нет ничего нового. Отривки из 
«Революционеров привилегированной средн»54 читались на 
собрании в столовой, как аргумент против так називаемого 
У нас «Юридического кружка», приверженцев laisser faire, laisser 
Rasser55 Чтение на собрании в 150—200 че^овек конечно виз
вало бурю, которая впоследствии даже довела до личних

49 Див. л 95, прим її, 14
50 Брошуру «/7о поводу Самарского голода» написав П. Л. Лавров 

Редакція ВпередІ видала її двічі в Лондоні 1874 р.
51 Брошуру, «в память столетия пугачевщиньї» видала редакція 

Вперед! двічі в Лондоні 1874 р.
52 «Летопись рабочего движения» і «Что д€*лается на родине?» — 

назви постійних розділів журналу і газети Вперед!. Смірнов вів пер
ший розділ, а значну частину статей для другого писав Лавров.

53 В оригіналі: «как».
54«Революционерн из привилегированной средьі» — стаття 

^йрнова у Вперед! (див л. 64, прим. 78).
S5 «Дозволяй робити (що хочеться), дозволяй іти (куди хочеться)»

(фр)
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оскорблений, мордобития И Т. П. В КОНЦЄ КОНЦОВ, на ОДНОМ 
собрании подавляючим большинством, вроде 130 против 15 
била виражена солидарность с читавшим отрьівки. Я вообще 
не хожу на студенчеекие собрания, но на зто случайно пощед 
и даже председательствовал. Меня удивил за последние 2 
года прогресе в свободе или лучше сказать, смелости слова. 
Примите во внимание, что такие разговорьі теперь в России 
ведутся не в среде своей партии, но против врагов, при из- 
вестньїх шпионах. Действительно жандарми прекрасно знают 
обо всем, что делается на подобньїх собраниях, как я убе- 
дился по зтому случаю: Через несколько дней меня ПО дру
гому делу призивали в жандармское.управление56 и при зтом 
помощник начальника жандармов прелюбезно рассуждал со 
мной о «собрании, на котором Вьі, кажется, бьіли председа- 
тєлем». Читавшему отрьівки (Шульгину, племяннику редактора 
«Киевлянина»57, представьте. себе) било сказано, что если он 
будет еще хоть на одном собрании, то будет арестован. Так 
как он решительно отказался не ходить на собрания, то 
студенти винужденьї били на некоторое время отложить 
большие собрания. Зто я сообщаю только так, между прочим, 
как знамение времени.

Ваш вопрос об отношении к великорусским рабочим, жи
вущим в Украине, я не совсем понижаю Не думаете ли Вьі, 
что украинофильї смотрят на великорусских рабочих враж- 
дебно, как на представителей зксплуаіирующей нации, вроде 
того как Знгельс пишет в Volksstaat-e58 Зто бьіло бьі так не- 
лепо, что об зтом и говорить не стоит. Что касается до уси- 
лий своих, то, действительно, украинофильї направляют их 
охотнее (но и только) на украинцев, во-первьіх, потому что они 
оседльїй злемент и, во-вторьіх, что на них, кроме украино- 
филов, никто толком действовать не может, между тем как

56 Див. л. 95 прим. 19.
57 Часопис реакційного спрямування. Його редактором був реак

ціонер, історик В. Шульгин, стрий Якова.
58 Не з'ясовано, про яку статтю мова. Можливо, що про «Емігрант

ську літературу», п'ята частина, якої була присвячена «соціальному 
питанню в Росі!» Згадуючи про росіян у нижчих верствах т о р г і в л і .  

Енгельс писав, «...адже не даремно ще Петро 1 казав, що один росіянин 
упорається з трьома євреями» (K Маркс, Ф. Знгельс и революционная 
Россия. — М.: Политиздат, 1967 — C. 64)

242



для великорусских рабочих, обратно, полезнее радикали ве
ликоросом.

3. Отношение уікраинских] социалистов к западно-европей- 
ским, поскольку они существуют, то же, что и радикалів, но, 
конечно, прямьіх отношений никаких особенньїх нет (теперь, 
впрочем, заводятся), также, как »  (уі радикалов. Вопрос о 
национальности украинофилами решается так же, как и за- 
падньїми социалистами, т. е:; что национальность представляет 
собою очень удобную группировку для зкономического само- 
управления теперь и, вероятно, будет представлять до тех 
пор, пока будут различия в язике и пр. национальньїе осо- 
бенности (см. записку de Раере)59 Зтим, конечно, ничуть не 
уменьшается значение всемирной федерации во всех тех 
сторонах60 общественной жизни, которьіе захватьівают обще- 
человеческие интереси.

На Ваш вопрос об отношении к «Правде»61 также косвенно 
закдючается ответ в моем первом письме, когда я говорил об 
основании нового органа. Разве «Правда» єсть орган какой^ 
либо социально-демократической партии? Она уже 2 года 
систематически не печатает статей ,из Києва и даже из Веньї 
от «Січі», так что о «Правде» горорить не стоит. Она пред
ставляет собой бельмо, которим нас можно колоть, но чело- 
век, ближе знакомьій с внутренними делами украинских и 
галичанских кружков, никогда зтрго делать не станет. «Прав
да» — зто грех рдного львовского и одного полтавского 
кружка, а отдуваться за нее приходится всем украинофилам.

4 Вопрос о «КІиевскомІ тіелеграфе]»62 немного сложнее. 
Конечно, он также не орган партии, потому что органом 
революционной партии не может бьіть цензурний журнал. 
Но если уж на то пошло, то укажите мне хоть [один] цензур
ний журнал в Россий за последние годьі, которьій бьі сказал 
то, что сказал «К[иевский] т[елеграф]». Возьмите следующие 
статьи: передовая о евреях в одном из первьіх номеров63, 
Фєдьетон о квартирах64, где прямо после картини, каких нет

59 Див. вище, прим 35.
60 Закреслено слова «в значительном числе сторон».
61 Див. л. 52, прим. 38.
62 Див. вище, прим 19
63 Сколько вопросов в еврейском вопросе / /  Киевский телеграф —

1875 -  № 4. -  8 січ.
64 О жилищах бедного населення Києва / /  Киевский телеграф. —

1875 — № б — ІЗ січ
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во «Впереде», говорится, что все, что ни деїлаїлось, теперь 
ни к чему не поведет без радикального зкономйчного пере- 
ворота. Вьі отдельївали Леонарда, прочтите же, как его отде- 
лал «Кіиевский] т[елеграф]»65 Прочтите статью о рабочих на 
сахарньїх заводах и обратите внимание на слова, предшест- 
вующие заключению66 Прочтите корреспонденции «На земля
них работах»67 В статье «Акционерйьіе компании»^8, насколько 
мне приходилось читать цензурную публицистическую лите- 
ратуру; в первьій раз прямо поставлен вопрос о железно^і 
законе заработной платьі и о том, что ассоциации имеют 
значение воспитательное лишь как средство, чтоб довести 
рабочих до полного осуществления идеальной формьі, т е. 
полного устранения капитала, а что более человеческие усло- 
вия работьі теперь важньї, чтобьі доставить рабочему досуг 
для предварительньїх занятий для переворота. Примите во 
внимание, что цензор получил нахлобучку уже после первого 
номера, после 2—̂3 недель — 3 специальньїе предписания из 
Питера, что [на] «КІиевский] т[елеграф]» за 3 месяца написано 
больше доносов, чем на «Вперед!» за три года, что бьіть 
сотрудником «КІиевского] тіелеграфа]» настолько же почти 
преступление, как и во «Вперед!» (о том, что Ал. Кулябка- 
[Корецкий] сотрудник «Вперед!», прекрасно знают жандарми 
и обо мне также, но за зто теперь уже  ̂почти не преследуют). 
Примите во внимание, что цензор (хо^я и подкупленньїй) не 
пропускает подчас и перепечаток из *іужих газет, что из-за 
нескольких толковьіх слов приходится, чтобьі их замазать, 
писать цельїе страницьі ерундьі и потом толкуйте. При зтом

65 Російський економіст П C. Леонард писав у статті «О найме ра
бочих в сельском хозяйстве» (Голос. — 1875. — № 19), що інтереси вели
ких землевласників, які вирощують зерно в південних губерніях, Є 
загальнодержавними і загальнонародними. З критикою цих положень 
виступив, як уважають, М. Зібер (Киевский телеграф. — 1875. — № 23 —
21 лют.

66 Новостроенский Ф K вопросу о наймах рабочих / /  Киевский 
телеграф. — 1875. — № 20. — 14 лют — № 22. — 19 лют. Автор засуД' 
жує цукрові заводи, на яких власники розбещують та е к с п л у а т у ю т ь  

молодих людей навколишніх сіл. Ця тема була використана П о д о л и Н '  

ським у Паровій машині.
67 Р-жій В. На земньїх работах / /  Киевский телеграф. — 1875

№ 39. — 30 берез. — № 40 — 2 квіт. Автор описує нелюдські умови життя 
й експлуатацію робітників на будівництві залізниці Київ—Берестя

68 Киевский телеграф — 1875. — № 21. — 16 лют
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<К[иевский] ТІелеграф]» не принадлежит партии. Гогоцкая 
лццо не только не близкое, по враждебное, а муж69 ее почти
І0ЛИОН. Партия сделала ощибку, обнародовав миого имен 
сотрудников; вьшіло будто би ее газета, а между тем оно 
фвсем не так. Да и партия даже не может иметь газети, в ней 
нет ни одного лица достаточного благонадежного, чтоби ,ему 
разрешили издавать газету Нечего и говорить, что партия 
не тратит ни копейки на газету Неоднократно многие ір  нас 
подьімали вопрос о том, чтобьі бросить газету, так как во- 
обіце наивно бьіло соваться в такое дело и не стоит пачкаться. 
Если не бросают, то главньїм образом потому что «Кіиевский] 
т[елеграф]» каждий день, можно сказать, стоит накануне за- 
прещения (административного) и ми находим, что вигоднее, 
чтобьі он бьіл запрещен, несмотря на всю его умеренность, 
чем самим бросать. Затем в «Телеграф[еК особенно сначала, 
бнл очень плохбй контроль со сторони партии и потому 
могли попадать вещи совсем неггодходящие. Чтобьі удовлетво- 
рить Вашему любопьітству, скажу что мною написаньї* только 
передовая статья об акционерньїх коМпаниях и фельетоньї о 
прудах и о русском70 й польском населении Галиции. Напе- 
чатано ли что-либо после моего отьезда, не знаю71

Я должен сказать, что вообіце нахожу Вашу систему во 
«Впереде» повально ругать нашу прессу не гуманной. Дока- 
змвать, что прессьі порядочной теперь не может бьїть и что 
лучіне вовсе не издавать газет к  журналов, чем издавать такие 
как теперь, зто другое дело и я би е зтим вполне согла- 
сился, но Вьі зтого прямо не делаете, но ругать повально не 
гуманно, потому, поверьте, что напріимер], «Неделя*72 и «К]иев-

69 C. C. ґоґоцкій.
70 Подолинський уживає тут слово «русский» у розумінні «руський», 

себто — український; до росіян він застосовує ІНШИЙ термін: «велико
руський».

71 Протягом січня—лигіня Киевский телеграф опублікував 11 фей
летонів C. Подолинського, зокрема статті про акціонерні компанії, ук
раїнське і польське населення Галичини, нариси про поїздки "до Гали
чини, Угорського Королівства та ін у яких автор описував різні с т о 
рони суспільного життя місцевого населення в цих країнах: їх побут, 
м°ву. житло, етнографічні умови.

72 Неделя — політична та літературна щоденна газета, виходила в 
^етербурзі у 1866—1901 pp. На її сторінках П. Л. Лавров опублікував у
^ —1869 pp. свої Історичні листи під псевдонімом П. Миртов. У 70-х ро- 

*** Неделя була фактично органом народників і'Ьіала зв'язки з рево
люційним підпіллям
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ский] тіелеграф)» могли бьі и желали радикальничать не 
меньше, чем «Вперед!» и при большем количестве литератур- 
НЬІХ СИЛ МОГЛИ бьі ВЬІПОЛНЯТЬ зто с приличньїм успехом, 
поверьте, что зто совсем не трудно и ни к чему не обязьь 
вает, доказательство, напр., брюссельская “Liberte”73, которая 
дорадикальничалась до того, что уж не стоит вовсе писать, 
а редакторьі по прежнему спокойно адвокатству ют, но дело 
в том, что «К(иевскому) т[елеграфу!» или «Неделе» просто 
нельзя сильно радикальничать (кстати «Неделя» держится 
гіочти одними украинофилами). Примите зто во внимание, 
потому что иначе Ваше отношение вьіходит совсем детское.

5. Когда возникла У.С.Д.П сказать трудно, так как она 
єсть непосредственное продолжение хлопомании Насколько 
она сильна — так же. Думаю, что средним числом она, срав- 
нительно с населением, немного сильнее партии велико- 
русских радикалов, но, во всяком случае, очень немногим. 
Представляет ли она собою вьіражение потребности украин- 
ской молодежи? — может спрашивать только московский 
кацап, потому что никакому человеку другой национальнос- 
ти не может, насколько я знаю, придти в голову подобньїй 
вопрос. Спросите об зтом Врублевского, Маркса, Лиссагора, 
Николича и пр .74 Пропаганда идет теперь успешнее, чем 
прежде, как и вообще вся социалисти^іеская пропаганда, 
соответсвенно зтому и организация, імогущая служить 
довольно хорошим примером анархической организации. 
Конечно, все зто весьма и весьма относительно.

6 . Я считаю, что нужно бьіть узким националистом, чтобьі 
не признавать за каждой национальностью права и необходи- 
мости известной литературной и культурной работьі. Под 
зтим я понимаю язьік народньїй, зтнографию страньї, нравьі 
и обьічаи и также существенньїе необходимьіе учебники. Без

73 La Liberte («Свобода») — бельгійська демократична газета, вихо
дила в Брюсселі в 1865—1873 pp. 3 1867 р. — один з органів і Інтер
націоналу в Бельгії.

74 Подолинський називає осіб, що були присутні 23 січня 1875 р в 
Лондоні на зборах, присвячених 12-й річниці польського повстання 
1863—1864 pp. Головував на них В. Врублевський. 3 промовами виступи' 
ли K Маркс, Ф Енгельс, учасники Паризької комуни П. Лісагар і Л. Фре 
кель, російські революціонери В. Смірнов і М. Судзиловський та ін 
Звіт про збори опубліковано в газеті Вперед! 15 лютого 1875 р.
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зтих веще?й, т. е. без словаря, учебников и зтнографического 
зна«ия народа и т. п. вещей, невозможно не только издание 
революционньїх книг и журналов, .но даже сколько нибудь 
голковая устная пропаганда. Под украинской интеллигенцией 
надо понимать лиц, которьіе умеют и хотят исполнять по- 
добньїе работи. К несчастью или нет, к счастью для украин- 
скрго народа, многие из зтих лиц в то же время членьї У.С.Д.П.

7. На Ваш последний вопрос ответ тот же, что и на 6-ой. 
Именно те работьі, которьіе для Вас, великоруссов, испол- 
няются или уже исполнялись разньїми учреждениями или 
более или менее либеральньїми частньїми лицами, опять 
таки, напр.у словарь, географическо-зтнографицеские иссле- 
дования и пр. и которьіми Ви можете пользоваться готовими 
для своей революционной деятельности, как устной так и 
литературной, мьі, к сожалению, долдінн, хоть кое-как, сами 
себе подготовить. Нам не на кого положиться. Украино- 
филов-либералов, учених и т. п. нет или почти нет. Как я 
Вам говорил, они — или действительно или некоторне, по- 
видимому, пока (вероятно до конституции, если таковая 
будет) — признают себя все социал-демократами и, конечно, 
таким образом часть зтой культурно-литературной работи 
падает и на украинофилов-социалистрв. ,Так как, впрочем, 
значительная часть зтой роботи совершается в нєлосред- 
ственном соприкосновении с народом. напр.,,,пер§пись или 
исследовани[я) географического общества75, то они служат 
подготовлением и для чисто революционной деятельности и

75 Ідеться про діяльність Південно-Західного відділу Російського 
географічного товариства, створеного в Києві 1873 р. Його членами 
було багато громадівців: М. Драгоманов, П. Житецький, Ф Вовк, 0. Ру- 
сов, с. Подолинський (з 5. XII. 1874 р.) та ін — разом 194 дійсних 
члени Відкриття відділу дало змогу легалізувати частину роботи 
Київської громади, об'єднати їхні сили і стати центром українського 
Руху. Члени товариства займалися дослідженнями з історії, етнографії, 
Фольклору, статистики та кліматично-географічних умов України 2 бе
взня 1874 р. відділ організував одноденний перепис населення Києва
1 опублікував його результати. ТЬго ж місяця відбувся організований 
в*ДДілом НІ археологічний з’їзд-у Києві. Протягом 1874—1875 pp. ви
дано два томи «Записок Юго-Западного отдела Русского геаграфичес- 
Кого общества» та наукові праці М. Максимовича. Відділ підтримував 
Зв’язки з багатьма науковими товариствами Росії і закордону Відділ 
6УВ ліквідований унаслідок Емського указу 1876 р
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далеко не пррпадаЮт даром. Вообще насчет важности куль
турно-литературной работьі и национальньїх форм советую [?] 
также не советую76 полататься Вам на Ваши собственньїе мос- 
ковские воззрения, ибо они заведомо там ошибочн(ьі), а обра- 
титься к социалистическим представителям всевозможньїх на- 
циональностей. Под Вашими формами я понимаю такие вещи, 
как великорусский язьік, примерьі из жизни великоруссо^, 
аргументация в прогіаганде основанная на великорусских 
нравах и т. п. вещи, которьіе, согласитесь, для пропагандьі 
на Украине неуместньї.

Вот, надеюсь, точньїй и достаточно подробньїй ответ на 
все Ваши вопрбсьі. Мне хотелось бьі написать Вам еще кое о 
чем, но зто не очень к спеху, а зто письмо вьішло и без того 
безобразно длинно.

Отвечайте по ьозможности не слишком нескоро.
Ваш С. П(одолинский)

Я сльїхал, что Переяславцева умерла; если зто правда, то 
нагіишите мне, если можете, поподробнее о последнем време- 
ни ее жизни и ее смерти.

Кланяйтесь Піетруї Жавровичу] и Розалии] Хіристофоровне]77
P. S. Прошу Вас воЬбще никоТда ничего не печатать про 

украинофилов, потому что зто знічилб бьі прямо указать на 
личности, кото^ьіе открьіто себя признают украинофилами.

ГАРФ, ф. 1737, оп 1. д 58, лл 58—71 об Автограф.

№ 99
4 червня 11875 p.]

До В. Н. Смірнова в Лондон
Hall bei Steyer, Ober Oesterreich,

4 июня
Валериан Николаевич,

Если Вас зто не затруднит особенно и если Вьі имеете на 
зто возможность, то пришлите мне рекомендации в К роаци *0 
и Сербию, напр. к редакторам социалистических газет или во̂  
обще к кому бьі то ни бьіло из сербских социалистов. Дело 0

76 Так у тексті.
77 П. Л. Лавров і Р X. їдельсон
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том, что мьі предпочли бьі печатать наши нздания не в 
цірейцарии или Англии, а в Венгрии и Сербии, если зто воз- 
можно по тамоціним цензурньїм условиям. Я, правда, надеюсь 
достать рекомендации в Вене, но зто не верно. Постарайтесь 
сделать, е£ли возможцо, сейчас же, потому что 12-го числа 
я уезжаю отсюда. Если по Вашему расчету, письмо не успеет 
дойти, то адресуйте его: Klagenfurth, Kamthen, poste restante 
Туда же, прошу Вас, пришлите и следующий N* «Вперед!», за 
которьій я Вам чрезвьічайно благодарен. На днях напишу 
Вам подробнее. Если Вьі знаете каких-либо социалистов в 
Далмации и Черногории, то пришлите, по крайней мере, 
фамилии, так как зто для меня очень интересно. Самое же 
важное бьіло бьі, если бьі Вьі знали о существовании таковьіх 
в Угорской Руси, с которой, к сожалению, у нас до сих пор 
нет сношений, потому что те. кого мм знаєм, большая сво- 
лочь Угорская Русь бьіла бьі для нас самое подходящее де- 
ло. потому что с одной стороні* родная почва, а с другой 
сторони црнзурньїе условия Венгрии кажется все-таки лучше, 
чем Австрии или Сербии. Прошу отвечайте сейчас.

Ваш С. Піодолинский]

ГАРФ, ф. 1737. on. 1, д  58. л л  24—24 об. Автограф.

№ 100 
11 червня 1875 р. 

До М. Й. Бучинського в Станіславів
Hall bei Steyer.

Ober-Oesterreich.
11 Іюня78

Дорогій Мелітон Осипович!
Вибачайте, що доси не одписав Вам и не подякував за те, 

Що Ви приняли Новроцкого и заняли ему гроші на дорогу 
Надіюсь, що Ви вже давно получили 60 г., котрі я Вам вислав 
зараз, як получив лист від Новроцкого. Мабуть Ви вже знаете, 
Що ему приключилося у дорозі. В Бориславі еГо забрали

78 На полях — Помітка М. Бучинського: «Одержав 15 VI. 1875.»
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жандармі и повезли у криминал у Дрогобич. Там ему казали, 
що забрали его через те, що думають, що він рускій шпіон. 
С того часа, а тому буде вже днів з вісім, як я получйв лист, 
не маю ніякои звісткі від Новроцкого. Він писав, що хтів те- 
леграфовать до Вас. Дуже просю зробить для его, що можно, 
коли він ще не на волі и відпішіть міні зараз у Відень. Haupt- 
poste restante.

Стискаю Вам руку.
Ваш С.Подолинскій

ЛНБ НАН України. Від. рук., ф. Бучинського., спр 121/п. 4, арк і j. 
Автограф.

№ 101
15 серпня [1875 р,]

До П. Л. Лаврова в Лондон
Вена, Ь5 августа

Петр Лаврович,
Посьілаю Вам сказку на украинском язьіке, которая состав- 

ляет первьій опьіт моего писания на зтом язьіке и в бел[л]е- 
тристическом тоне79 Зта сказка должна служить как бьі введе- 
нием для целого ряда народньїх книїжек зкономического 
содержания, из котормх одна — о прибавочной ценности и 
о прибавочном труде сообразно теории Маркса — уже напи
сана в разговорной форме80 Другую о земле и формах земле- 
владения напишу в возможно скором времени81 Третья о на- 
логах будет немного переделанная «Хитрая механика82; Затем 
последуют еще книжки о фабриках83, ассоциациях и т. п. По 
мере напечатания, они все Вам будут вьісьілаться тотчас же, 
но прошу не говорить или не писать о них ничего, пока не 
получите известия о доставке их в Россию. В настоящую ми-

79 Ідеться про «Парову машину».
80 Мається на увазі другий «метелик» Подолинського «Про бід- 

ность. Рбзмова перша» Виданий у Відні в 1875 р
81 «Про хліборобство». Розмова друга. Частина перша: «Про те, як 

наша земля стала не наша», вийшла в Женеві в 1877 р.
82 Правда: Оповіданнє (Переклад з великоруського). — Відень, 1875
83 Ремесла і хвабрики на Україні. — Женева, 1880.

250



нуту только кончается печатание «Паровой машини»84, вто- 
рая же книжка «Про бідность, Размова 1» вьійдет не раньше как 
через шесть недель85, потому что в настояшую минуту нет 
никого в Вене, чтобьі держать корректуру. Как видите, мьі 
решились печатать в Вене, Можно много сказать и протав и 
за такое решение. Протав, конечно, главное то, что мьі винужде- 
ньі делать некоторьіе уступки в тоне, как Ви зто и заметите 
в «Паровой машине». Надеюсь, впрочем, что, читая зту книж
ку, Ви согласитесь.^что уступки зти незначительньї и вовсе 
не касаются сущности вопросов Если только возможно будет 
писать в тоне зтой первой книжки, то значит еще жить мож
но, если же ее конфискуют, то тогда посмотрим, что делать. 
За печатание в Вене говорит возможность свободного, не кон
трабандного обращения наших изданий среди слишком трех 
миллионов австрийских украинцев, чем, конечно, пренебрегать 
не следует.

Как увидите, читая книжку, я постарался в самих кратких 
словах поставить реальную программу будущего строя и 
притом не идеального, а такого, которьій мог би осущест- 
виться в сравнительно кратком времени. Вот почему Вьі 
увидите как бьі сохранение собственности в виде частних 
жилищ, сохранение известной политической формьі и семей- 
ства, а также оставление в стороне религиозного вопроса. 
Дело в том, что украинский народ, очень далеко зашедший 
на пути критики существующего порядка, напротив, на пути 
создания сознательного идеала будущей жизни стоит еще в 
начале дороги и вот почему, сравнительно с великорусскими 
изданиями, придется тратить меньше слов на критику суще
ствующего, чем на синтез нового. Конечно, я мог бьі сразу 
поставить чистий коммунистический идеал, но я уверен. 
что в настоящую минуту он еще не бил бьі принят сочув- 
ственно нашим народом. Кроме того, я твердо уверен, что 
3То больше вопрос формьі, чем что либо-иное. Осуществле-

84 Написана у формі казки. «П а рова  м аш ин а»  розповідає про сон 
Молодого селянина, покаліченого панською молотаркою Автор змальовує 
к*ртину народного повстання та описує ідеалізований соціяльно-еко- 
номічний і національно-політичний устрій майбутнього.

85 Після першого видання у Відні 1875 p., брошура була перероб- 
л©на з допомогою М Драгоманова і видана в Женеві 1876 р. під заго- 
л°вком «Про багат ст во та б ід н о с т ь ». Пізніше брошура була перекладе
на Польською, білоруською та французькою мовами.
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ниє такого йдеала, как он у меня поставлен, неминуемо ц. 
бмстро поведет народ по пути к вьісшим зкономйческим 
формам, так как, в сущности, он тот же, которьій ставите* 
коллективистам’и из рабочих; в подобной же форме он вер- 
Иее- может рассчитьіваТь ніа сочувствие народньїх мас. Что 
ка£ає¥сявопр6 са о семействе, то прйзнавая вполне у р о д л и -  
восіть йі>інешней семьи, я все-таки не согласен и с Вашими, а 
особенно ВаІЇІбрйанаІ Никіолаевича]86, взглядамй на зтот 
предмет, а думаїбі что правильньїе семейньїе бтношения яв- 
ятся только после улучшенньїх зкономических. Кажется в 
зтом олучае я нмею за себя почТи всех социалистов из 
рабоічих. О том, что уничтожение* семьи87 не бьіло бьі пра
вильно понято и сочувственно принято массой украинского 
йарода в настоящую минуту и говорить нечего, а мне в на- 
етоящую минуту самьім важньїм кажется, чтоб наши социалис- 
тические издания принимались сочувственно именно массами. 
Уо Прошу Вас/нашішите мне Ваше мнение о книжке и ука- 
жите-.если еще есть как ие - н ибудь пунктьі, с которьіми Вьі не 
соглаєньї. Во всяком сяучае, я почти уверен, что, после зто- 
го первого моего опьіта, у нас явится не мало народньїх 
книг, писанньїх людьми, имеющими более меня литературно- 
по таланта:

Затем далее*. Если у  нас дела пойдут хорошо, т. е. не 
ййтретйтся непредвиденньїх препятств^й, то мьі с будущего 
года начнем надавать украинскую соці^алистическую газету 
в Вене >Ближайцгее по. зтому вопросу еще не определилось. 
Вообще же; можно сказать, что существует.два мнения. Однр, 
надавать, газету врвде «Вперед!» и с включением литературно- 
беллетристического и научно-критического отдела, т. е. зна- 
чит так, как «Вперед!» — книги и газета вместе, И зд а в а ть  
приблизительно 8 листов в месяц, еженедельно или 2 раза в 
месяц. Другое мнение, придать газете более народиьій ха- 
рактер* так чтоб она могла бьіть легко понята ш к о л ь н ь їм  

учителем, меща[ни]ном, грамотньїм рабочим и к р е с т ь я [ н и ] н о м  

и пр. Я личнб дері;чусь второго мнения, но вероятно буду  
побежден, потому что большинство партии, п о - в и д и м о м У -

** В. Н Смірнов
87Подолинський був прихильником збереження сім'ї і протистав*10 

П. так званій ^вільній любові» (див. л. 130).
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д е р л и т с я  первого МНЄНИЯ88 Во всяком случае, однако, ря
дом с газетой мьі будем издавать ежемесячно 2—3 листа 
народньїх книг, следовательно спор -іїойдет собственно о 
fOfA, должньгли наши издания норить исключительно народ
ний характер или смешанньїй.

Из «Киевс[кого] телегріафа]» мьі все вьішли 1-го августа 
по поводу несогласий с Гогоцкой. Нужно сказать, что самое 
аступление в «КІиевском] тіелеграфеї» бьіло еделано лучіпйми 
143 наших людей, как последний опьіт перед окончательннм 
отказом от цензурной литературьі.

Завтра вечером я еду из Веньї в Галичййу и оттуда че
рез неделю в Россию. Прошу Вас очень, пришлите мне пос
ледний № «Вперед!» в Stanislawow89, poste restante, так как мне 
очень хочетея знать подробности Чиґирйнского дела90, ко- 
торьіх я еще не знаю. Если Вьі за зто лето напечатали новьіе 
н*роднЬіе книги, напр. «МудриЦу Наумовну»*1 то пришлите 
и ее. Кроме того пришлите, если можно, те рукописи на
родних книг, которьіе Вьі не думаете печатать или, если 
думаете, то не скоро; конечно» все будет возвращено в самом 
скором времени. Все, что .будет виходить у нас нового, 
будете получать от Остапа Т^рлецкого из Веци.

Ваш С. ПІодолинский]
Посилаю Вам книгу в листах, >а конец даже в “рукописи, 

потому что еще не вся напечатана.
Публікація: Сав, Вперед! ., т II 'О. 450—452.

w Газета не була видана. Замість неї в Женеві на кошти «громади» 
почав виходити‘ збірник Г р о м а д а , редагований М. Драгомановим. Вий- 
®ло 5 книг: у 1в78—79 pp. — 4 книги, 1882 р — 5-та

89 Нині — Івано-Франківськ.
90 Приводом для селянських виступів став Указ 1868 р. про зе

мельний устрій державних селян. Селяни вимагали заміни подвірної 
системи землеволодіння громадою та збільшення селянських наділів 
*** 5 десяТин Уряд відмовив у прирізках землі, що призвело в 1870— 
^75 pp. до заворушень селян Чигиринського Й Черкаського повітів з 
вселенням 40 тис чол Центром селянського руху влітку 1875 р ста- 
^  с Шабельники. Сюди були спрямовані війська і поліція. Надіслана
^Долинським кореспонденція про чигиринську справу дір журналу

* иеред?» була надрукована в № 22 1 грудня (19 листопада) 1875 р
91 Брошура С М. Кравчинського, видана в Лондоні 1875 р. видав- 

НиЧтвом В п е р е д /
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№  102
ЗО жовтня 1875 р. 

До М. Й Бучинського в Станіславів
Киів 30/18/Х 1875

Дорогий Земляче! Дуже просю Вас, вишлить на моє імя 
у Киів мои Славянскі книжкі, котрі я лишив у Вас, бо я дсн  ̂
ще іх тутки не дістав. Коли ще Ви іх вже вислали то просю Вас 
напишить мені по якому адресу Ви іх послали. Вони мені 
тепер дуже потрібни.

Ваді С. Подолинскій
Мій адрес для листів: Новомиргород, Херсонской губерній, 

Сергею Андреевичу Подіолинскомуі. Книжкі. виси лайте просто 
на моє имя у Киів без адреса.

ЛНБ НАИ України, Від. р у к ., ф. Б уч и н ського ., спр. 121/п . 4, ррк. 12. Автограф.

№ 103 
Ікінець жовтня 1875 р .92] 

До В. Н. Смірнова в Лондон93
В а л е р і и а н і  Н и к о л [ а е в и ч Л  Пришлите Мне адрес, по которому 

я бь< мог писать Вам постоянно соверЦенно верно. Я, живя в 
деревне, сробщал бьі Вам почаще разньїе, хоть й мелкие, фактьг.

Если Вьі мне в августе послали какие-нибудь рукописи, 
которьіе Вам нужньї, то вьітребуйте их у Терлецкого, потому 
что я за границей не получил от Вас ничего, кроме "Дурни- 
цьі Разумовньї"94 и 15 № ’Вперед!" Я напишу об зтом Терлецко- 
му. чтоб он отправил обратно в Лондон письма, которьіе у 
него оттуда потребуют. Мне лишите и пришлите адрес в де- 
ревню, где я буду жить всю зиму.

Адрес. Новомиргород, Херсонскіой] губерніииі.
ГАРФ, ф. 1762. оп. 2. д. 118, л. 134. Автограф

91 Дату встановлено з листа В. H. Смірнова до Р X. Ідельсон віД
З.ХІ. 1875 р. (див.: Архіви України. — 1970. -  № 1. -  С. 55).

93 Лист до Смірнова Подолинський написав у кінці кореспонденції 
про Чигиринську справу. Текст опублікований анонімно: K чигиринскоМУ 
делу / /  Вперед! — 1875 — № 22. — 1 дек — С. 692—694. КореспондеН' 
цію редагував Лавров, і тому цей лист зберігається в його фонді

94 Так Подолинський називає брошуру С. С т е п н я к а - К р а в ч и н с ь к о г о

*М у д р и ц а  На у м о в н а »
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1876

№ 104
18 березня 11876 p.]

До В. Н. Смірнова в Лондон
Breslau 18/6 марта 

Shubriicke 25-—26.
В ал ер и а н  Н и кол аеви ч ,

Получил «Вперед!» и очень благодарю. Получил Ваше 
письмо зимой в деревне, но не отвечал, потому что все-таки 
не имел адреса, а по настоящему адресу из деревни уж 
очень неудобно писать. Да и вообще, знаете, я считаю, что 
в писании мало прока. Увидаться мне бьі очень хотелось, 
но не знаю, придется ли скоро, потому что, теперь по 
крайности, я желаю сидеть за-границей как можно меньше, а 
все-таки придется еще просидеть еще 2—3 месяца, чтобьі 
кончить свои дела, т. е. видержать зкзамени, защитить 
Диссертацию1 и пр. Я решил бьіть врачом, вероятно даже 
Земским и мне нужен диплом. Последний год я  большей 
частию жил в деревне и многое видел и понял немного 
иначе, чем, как видно, Вьі и теперь понимаете. Написать в 
кРатких словах зто трудно, потому что зто большей частию 
пРимерьі и картиньї — следовало бьі рассказать на словах, 
Но что же делать?

Вь ів о д ь і  мои, впрочем, у теши те л ьн ьі хоть в одну сторону 
^еятельность среди народа легче, чем можно бьіло би ду- 

и крестьяне отнеслись ко мне гораздо проще и довер- 
^Ивее, чем я ожидал. Зто, ме-жду прочим, плавная причина, 
°Чему я  решил оставаться в привилегированном положений

1 Див. л. 108, прим. 20.
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врача2, а не идти в народ, как делает у нас лучшая молсь 
дежь. Последнее для меня действительно бьіло бьі сопря- 
жено с большими жертвами и едва ли бьі я в новом поло- 
жении сохранил знергию и возможность работать так, как в 
качестве врача. Когда увидимся, я Вам представлю много 
фактов в доказательство, до того курьезньїх, что сразу я им 
сам не верил. Хоть бьі, например, то, что соседние крестьяне 
(верств за 10—20) принимают меня за мужика-фершала, хотя 
я даже не ношу костюма, какой обьїкновенно у нас ноєят 
фершала-крестьяне. Говорю я все зто больше для того, чтобьі 
Вьі видели, что я мог правильно наблюдать. Сущность же 
моих наблюдений будет не так утешительна.

Прежде всего, конечно, деревенская крестьянская жизнь 
очень уж мелка,- но зто ничего, иначе и бьіть ничего3 У нас 
на юге из общественньїх вопросов на виду главньїх два: 
здирство, т. е. налоги и недостаток земли. Кроме того, рек
рутчина. По поводу зтих вопросов неудовольствие сильное, 
ІхЬ того сильное местами и временами, что до бунтов 
(частньїх, конечно) недалеко Если бьі крайние защитники 
одстньїх бунтов бьіли половчее и поумнее, то теперь 
времена такие, что положительно можно вьізьівать бунтьі. 
Вьі кажется, по крайности Піетр] Л[аврович]4, решительньїе 
противники чаетньїх бунтов5 Отнорительно себя я скажу, 
что бунтов не вьізьіваю, но если бьі рдно из сел, лежащих в 
окружности моей практики взбунтовалось, то я, вероятно, 
Не явился бьі в качестве усмирителя, — очень уж противно 
зто. Что бьі я сделал, наверное не знаю, всего вероятнее сде- 
лал бьі попьітку организовать помощь в соседних селах. Я 
считаю, что мьі все-равно не избежим частньїх бунтов, если 
только у нас социальное движение не пойдет иньїм путем, а 
каким, о том впереди. Частньїе же бунтьі покажут крестьянам

2 Посада лікаря, вища порівняно з посадою фельдшера, та постійна 
медична практика на селі дали б Подолинському «привілейований» доступ 
до селян та забезпечили б йому довір'я, яке він міг би використати для 
пропагування своїх ідей

зтак у тексті. Треба читати, напевно, «не может»
4П Л. Лавров.
5На відміну від бакунінців Лавров і його послідовники були проти*' 

никами організації селянських заворушень і обстоювали проведення три 
валої пропагандистської роботи серед робітників і селян
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на их собственной коже, что мало владеть всей землей и не 
платить податей, а что еще важнее, бьіть солидарньїми со 
всеми крестьянами и рабочими, т. е. бьіть настоящими 
социалистами Зтого, у нас на юге по крайносте, почти нет. 
Конечно, у нас сохранилась также искаженная форма общин
ного землевладения, но крестьяне у нас еще далеко и да
леко не социалистьі*

Тут у меня рождается вопрос, что скорее сможет сде- 
лать крестьян социалистами? Теоретическое подготовление 
и затем общее народное движение (по Вашему, я думаю, 
должно бьіть так) или же ряд частнмх бунтов и затем общее 
народное движение? Я лично не осмелюсь решить зтого воп- 
роса, но признаюсь, что, несмотря на самое сильное же- 
лание йзбежать лишних кровавьіх жертв, последний путь 
мне кажется вернее. Что частньїе бунтьі не деморализуют, а 
напротив развивают людей, на то пример герцеговинцьі7, на 
счет которьіх Вьі пишете столько ерундьі*, сравниться с 
которой может только та ерунда, которую Вам пишут разньїе 
жидки из Вильньї и других мест. Но зто все Вам, конечно, 
извиняется ввиду Вашего заморского местонахождения.

Из сказанного мною о том, каково состояние умов у 
крестьян в южной России я могу сделать еще ОДИН ВЬІВОД. 
Пусть по каким-либо причинам наше правительство возьмет- 
ся за ум, даст крестьянам всір или хоть большую часть по- 
мещичьей и казенной земли в надел, на вьїкуп, пусть сделает 
другую раскладку податей и тогда истинная социальная 
революция будет отстрочена на долгре время. Тогда. у?-нас 
будет нечто в роде Франции (сельской) ходько с лучшим по
ложенням крестьян и меньшим городским пролетариатом и 
тогда русскому социализму придется пройти все европейс- 
кие фазисьі, сначала политических революций, затем консти-

6 Селянська община російського типу була винятковим явищем в Україні, 
де селяни звикли до особистого господарства й приватної власності на 
землю.

7 1875 р. в Герцеговині вибухнуло повстання південних слов'ян проти 
турецької окупації. Багато українців брало участь у повстанні, і Подо- 
линський мав намір їхати туди добровольцем (л. 108)

8 Повстання підтримували бакунінці, а лавровці його засуджували 
Лавровці виступили проти підтримки національно-визвольного руху пів
денних слов'ян, уважаючи його вигідним для царату, і критикували тих, 
хто подавав допомогу повстанцям.
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туционной борьбьі, постепенной организации рабочих об- 
ществ, пасквильньїй образ действия которих Вьі каждьій день 
наблюдаете в Англии и т. д. Одним словом, не дай Бог.

А между тем зто не так невозможно, как кадется. Дело 
в том, что по некоторьім данньїм, за точность которьіх, ко
нечно, не очень можно ручаться, наши войска с каждьім го- 
дом становятся менее надежньїми, чем бьіли. Пусть зта не- 
надежность ясно будет замечена при подавлений несколь- 
ких бунтов и тогда нельзя знать, чем дело кончится9

Как интересньїй факт могу сообщить, что крестьянская 
молодежь в последнее время покупает много оружия, ко
нечно дрянного, но все таки ружья лучше дубиньї.

Как жаль, скажу еще раз, что мне приходится писать Вам 
в голих виводах. Писать же факти для корреспонденций 
нельзя, потому что они большей частию таковьі, что их не 
слбдует печатать.

Й скором времени, вероятно, увидите новости малорус- 
СКОЙ социальной литературьі. Вьішедшие ДО СИХ пор КНИЖКИ: 
«Парову машину», «Про бідность», перевод «Хитрой механики» 
Вьі уже, конечно, все знаете. «Про бідность»10 будет передела- 
на, а то уж крайнє плоха.

Кланяйтесь Петру Лавровичу. Лишите, что у Вас делается, 
как живете и nj>. Где Ріозалия] Х[ристофоровна]п ?

По правде сказать, мне бьі больше хотелось так на Вас всех 
посмотреть просто, а не ради политических бесед.

Где Лопатин? Я перед ним сильно виноват. Скажите мне 
по правде, что он из себя представляет? В последнее время 
о нем нйчего 'хорошего не слихать. Человек он очарователь- 
ний, но у дела й его не видал и потому хорошо не знаю12 

ГАРФ, ф. 1737, on. 1. д 58, лл. 78—81 об Автограф.

9 Думки про роль селянських бунтів, до яких прилучаться с о л д а т и ,  

Подолинський виклав у своєму утопічному творі «Парова машина»
ю Див. прим. 85, л. 101
1! Р X Ідельсон.
12 Див л. і 07
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№ 105
29 березня 1876 p.

До В. Н. Смірнова в Лондон
Breslau, 29/Ш 1876 

Shubrucke 25-26.

Да, Валериан Николаевич, я утомлен, даже очень утом- 
лен, но только не деятельностью. На зтот счет у меня 
знергии и сил больше, чем когда-либо. Я иногда страдаю 
меланхолйей, но зто изредка, от катара кишек, а вообще я 
еще очень свеж и молод. Но в то же время я страшно утом
лен подпольньїм, не открьітьім, осторожньїм характером 
нашей деятельности. Зто мне положительно невьіносимо 
Всякое другое положение, будь ли зто состряние дикое, сос- 
тояние постоянного частного бунта вроде герцеговинцев, 
карлистов13 и т. д ., или будь зто состояние хоть паршивой 
конституционной свободьі, бьіло бьі для нас легче. Я лично 
в последнее время бросил почти всякую осторожность, вижу 
сам, что зто неразумно, но в, то же время чувствую, что че- 
ловек может только то, что он может, а рассчитьівать каждьій 
шаг так, чтобьі концьі бьіли скрьітьі, а главное из осторож- 
ности не предпринимать часто шага, самого простого, самого 
естественного. так жить не стоит. ;Всего лучдіе пример. Возь- 
Мем распространение запрещенньїх народних книг. Я стал на 
такрм положений: распространение зто должно вестись так 
3|іергично и в таком количестве, чтобьі сделать с народними 
книгами то, что ртчасти уже сделалось с «Впередом» и др 
заграничньїми изданиями, е. чтоби за них уже почти пе
рестали преследовать. То же скажу относительно личноїй 
теоретической пропагандьі, небольших крестьянских и ра- 
бочих собраний и т. д. По-моєму, теоретически следует го
ворить уже совершенно открьіто, не вьібирая людей, при 
незнакомьіх людях, не особенно заботясь даже о том, что 
тут могут бьіть доносчики. Живя среди крестьян,.я все боль-

13 Карлісти (еспан. Carlista) — прибічники Карлоса де Бурбона (1788— 
1853) і онука Карлоса Молодшого (1848—1909), претендентів на еспанський 
пРестол Династичні війни карлістів відбувалися ВІ833—1840 і 1872—1876 рр
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ше и больше прихожу к убеждению, что наша деятельность 
должна бьіть больше количественная, чем качественная, т е. 
что мьі должньї иметь много знакомьіх и распространять 
наши идеи в массе. Воспитать 2—3 пропагандистов из наро- 
да, как думают некоторьіе, и тем ограничить свою деятель
ность, в одно и то же время, и труднее и менее полезно. 
Труднее потому, что вообще очень редко можно наткнуться 
на крестьянина, которьій по своєму развитию, а особенно по 
зкономическому, семейному и нравственному положенню мог 
бьі стать апостолом социализма по профессии. Говорят, что 
такие уже єсть в Великороссии, но я еще ни одного насто- 
ящего не видел, а по виденньїм примерам плохо верю. Да, 
по-моему и постановка вопроса неверная. У нас всякий 
почти крестьянин-собственник, о рабочем и говорить нечего, 
уже по своим обстоятельствам єсть хороший революционер 
и на него прежде всего мьі и должньї действовать, он то и 
гіредставляет настоящую силу будущей революции и зта 
революция будет такова, каков будет зтот средний револю- 
ционер-крестьянин. Тут-то и оказьівается, что пока он еще 
плохой социалист Едва ли крестьянин станет хорошим со- 
циалистом от пропаганди, от нашей или от своего брата, зто 
все равно. Я думаю, что тяжельїй, кровавьій опьіт бунтов с 
одной стороньї, зкономического притесне^ия с другой, сде- 
лают тут больше; но познакомить с идеями настоящего со
циализма, социализма, на основании которого крестьяне 
могут со временем устроить свою жизнь, пока можем только 
мьі и ми должни сделать зто в возможно полном И об- 
ширном размере. Все крестьяне должни бить познакомленьї 
п а  крайности с некоторьіми сторонами созидательного со- 
циалистического учення и должно зто бить сделано и скоро 
и с некоторою полнотою и серьезной обработкой многих 
частних вопросов. Тут нечего ждать пропагандистов из 
крестьян, которьіе еще кто его знает когда появятся, а когда 
появятся то все-таки будут сильно связаньї и з к о н о м и ч е с к о й  

бедностью и недостатком известной степ єни образованности, 
почти неизбежной для успеха пропаганди. Мой вьівод прямо 
и открьіто, путем распространения книг и путем устной про' 
пагандьі распространять учение социализма среди крестьян.

Опьіт показал, что тайная деятельность не имела за 
собой даже вьігод безопасности. Люди, которьіе тайно, из рУк
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в руки, передавали «Хитрую механику» рабочим, сидят в ка
зематах, а у нас, где она и ей подобньте книги пускаются 
ПОЧТИ без всякой осторожности, еще никто, до последнего 
времени, за них не пострадал (теперь, впрочем, мне пишут 
арестовано 5 гимназистов). По некоторнм признакам я наде- 
юсь, что значительная часть русской молодежи пойдет по 
такому пути и тогда наша деятельность станет, может бить, 
немного рискованеє, чем бьіла до сих пор, но не будет иметь 
того безнравственного, страшно-утомйтельного, конспира- 
тивно-кружкового характерам какой она имела до сих пор. 
Может бьіть- я увлекаюсь, ц о ’то, что я  вижу среди укра- 
инских социалистов в зтом отношении, меня очень радует. 
Они прежде, еще действуя на более смирном пути, привикли 
действовать более открито; теперь, ставши социалистами, 
они действуют по-прежнему. Вот почему, напр[имер), жан
дарми говорят, что арестовать одного украинофила не име- 
ет смисла, а когда появились украинские социалистические 
брошюрьі, то начальство прямо говорило, что нуЖно или 
ничего не предпринимать или посадить в крепость полови
ну киевской интеллигенции.

Не думаю также, чтобьі я прйіиел к таким виводам с от- 
чаяния или чего-либо подобного. Ви знаете, я враг всякого 
аскетизма и жизнь на воле мне не надоела. Но когда вопрос 
ставится так. или проводить жизнь в лицемерии и неизбеж- 
ньіх интригах всякой тайной революционной деятельности, 
т. е., будучи революционером перестать бить человеком, или 
ле отказаться от всякой деятельноісти], т. е. перестать бить 
и человеком и революционером или же, наконец, остаться и 
революционером и человеком, то сомневаться в виборе 
нечего.

А такая деятельность не может утомить, потому что она 
Или будет идти успешно или скоро прекратится.

0  жидах и некоторих других вещах напишу на днях14
ГАРФ, ф 1737, on. 1, д. 58, лл 25—30 об. Автограф.

Див лл. 106, 107
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№ 106

До В. Л Смірнова в Лондон
Бреславль,12 мая 

Schubriicke № 25—26.

Валериан Николаевич,
Не писал я Вам так долго потому отчасти, что бмл занят 

зкзаменом и т. д.. которьій теперь уже покончил, но гораздо 
больше потому что обещал Вам написать серьезно о жидах, 
а зто оказалось не легко, не легко по крайности кратко и 
цельно вьіразить моє мнение об зтом вопросє, не увлекаясь 
с одной стороньї национальной нелюбовью, с другой же не 
подпадая15 под влияние прогрессивности космополитизма, 
каковьі бьі не бьіли частньїе обстоятельства дела. То, что я 
Вам теперь скажу в кратких словах, я старался продумать 
доволі*но полно и я думаю, что сущность враждебного от- 
ношения к евреям у малороссов, поляков, румунов, а также 
и у великороссов (особенно сибиряков) и у немцев наблю- 
дается в тех причинах, на которьіе я Вам укажу, а не только 
в тех, на которьіе указьівают жидофобьі-социалистьі. Зти пос- 
ледние говорят, что жидьі все зксплуататорьі и т. п. Для 
огромного большинстеа жидов зто вбрно, но ведь єсть же 
жидьі работники, жидьі социалистьі совершенно искренние. 
На зто я ртвечу — конечно єсть, но. из зтого нич^го не 
следует. Жид-социалист может бьі̂ гь прєкраснейший чело- 
век, которого я могу уважать наравне с лучшими моими 
друзьями, но жить с ним в одной общине, сталкиваться с 
ним ежедневно во всех обьіденньїх делах мне будет мало 
чем менее противно, чем с жидом-кулаком. В зтом лежит 
сущность жидовского вопроса, сущность враждьі народі 
против жидов. И зто не средневековая ненависть, не фанта- 
зии, а, напротив, факт, основанньїй на довольно общих зако
нах, проявление которьіх очень многочисленно. Я бьі форМУ' 
лировал зти отношения следующим образом:

І.Физические, умственньїе и нравственньїе различия че- 
ловеческих рас и племен вообще очень значительньї, т. е

15 у тексті листа: «подпадаю»

12 травня 11876 p.]
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гораздо больше, чем принято теперь думать среди прогрес
и вн и х  кбсІЙОІЇОЛЙТОВ.

2 .В одной общине или в местном союзе общин черезчур 
различние расьі или племена могут ужйватьея лишь очень 
плохо Общиньї для бистрого укоренения истинно челове- 
ческих, социалйстических отношений между людьми должньї 
состоять или из лиц одного племенй илй же, rib крайности, 
племен близко родственньїх. Чем больше фйзическйе, нрав- 
(ітвенньїе и умственньїе различйя лиц, отдельньїх племен, 
тем больше несогласия принимают грубий, средневековьій; 
гіЬдчас чйсто животньїй характер. Зто, конечно, касается 
только постоянного сожительства и вовсе не исключает са
мого радушного отношения к иноплеменнику — гостю. 
v 3.Различия между славянами и евреями больше, чем 
между славянами и какими-либо другими европейскими 
народами, а между тем евреи во многих местах составляют 
значительньїй процент населення, сильно влияющий на раз- 
витие народа вообще, а особенно пагубно на распростране- 
ние социалистических идей в народе.

Конечно, зти положений нужно доказать, но зто делать в 
письме слишком длинно, Если хртите, тр я напишу об зтом 
статью в «Вперед!», но Ви, конечно, не напечатаете. Если же 
напечатаете, то известите меня скорей. Возражение от 
редакции печатайте лучше отдельно, а не в виде примеча- 
Ний. Да й вообще печатайте осторожней жидофильские кор- 
респонденции, не в виду их направлення — зто дело спор- 
ное, — а в виду того, что они шибко врут.

Из моих положений Вьі уже ясно видите, какие решения 
я могу желать для жидовского вопроса. Таких решений гу- 
манно-прогресивньїх может бить два: 1. Полное смешение
*идов с тою национальностью, среди которой они живут. 
(Лично я против зтого, потому все-таки ложка дегтю в боч- 
ку меда) и 2. Виселение жидов и колонизация в виде само- 
стоятельногр народа16 Зто, по моєму, лучшее решение. Мьі, 
с одной сторони, от них освободимся, они же, с другой, 
Могут совершенно свободно развивать свою цивилизацию и 
вносить на общую пользу человечества плодьі своего несом- 
ttgHHo сильного и оригинального ума.

16 Подібні думки висловлював П. Пестель у Русской правде. Невідомо,
Подолинський був ознайомлений з проектом декабриста.
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Если вопрос не решится скоро в одном из вьішеуказан- 
ньіх направлений, то. и могут произойти крайнє скверньїе 
вещи. Теперешний порядок, т. е. существование совершенно 
обособленньїх и оригинальньїх жидов среди европейских 
народов становится невозможньїм. Вот почему Вьі и все за- 
щитники жидс*в в сущности больше способствуете наступле- 
нию грубих, кровавьіх сце^і, чем мьі жидофобьі. Смешение жи
дов может однако безвредно совершиться лишь тогда, когда 
со сторони жидов будет искреннее к тому стремление и 
когда они действительно покинут свою цивилизацию, чтобьі 
принять нашу, как лучшую, но зтого не предвидится в близ- 
ком буду щем.

Я недели через две еду на месяц в Крейцнах долечивать 
уши. Шульгин — человек хороший. Молчанова не знаю.

ГАРФ, ф. 1737, оп. 1, д. 58, лл. 54—57 об. Автограф

№ 107
5 червня 1876 р.

До В. Н. Смірнова в Лондон
£reutznach, 5 VI 1876 

Konigsstrasse 1355 
bei L. Gravenhorst.

Валериан Николаевич,
Напишите серьезно, желаете ли, чтобьі я Вам написал 

статью о жидах в южной России. Я, вероятно, во' всяком 
случае буду писать о них или народную книжку или в на- 
шем будущем журнале17 Не бойтесь, что я напишу оконча- 
тельную ерунду. Я буду настолько беспристрастен, насколь- 
ко мне зто возможно. Писать буду, конечно, с фактами и 
разьяснениямй. Позтому статья может ввійти довольно длин- 
ная, номера на три или четьіре. Если согласньї18 то приш- 
лите адрес, по которіому прислать ее из России, потому что

17 Жодної статті на цю тему не з'явилося ні в Громаді, ні в інших 
публікаціях.

Смірнов такої згоди не дав і жодної статті Подолинського на и*° 
тему не друкував.
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я отсюда уеду около 1-го июля и тут у меня нужного ма- 
териала нет.

Теперь позвольте мне спросить Вас одну вещь лично, в 
виду старой дружби. Йменні о Лопатине. Я Вас уже раз 
спрашивал, нО Ваш ответ бнл Довольйо официальний и меня 
не удовлетворил. Дело в том, что Лопатин принадлежит к 
числу весьма немногих людей, мнение о котором я переме- 
нил с тех пор, как его не вижу. Зто с моей сторони факт 
очень редкий и, не ходя далеко за примером, я к Петру Лав- 
ровичу или к Вам и через десять лет буду писать, также не 
стесняя вираження своих мислей> как говорил 4 года тому 
назад, как пишу теперь. Совсем не то Лопатин. Жнвя с ним 
в Париже, ми, повидимому, сошлись до вольно хорошо, хотя 
тому, вероятно, главною причиною била его живость и, так 
сказать, обаятельность и моя слабость под влия*шем бо- 
лезни. Тем не менее, сущность его характера мне била 
неясна и тогда. С тех пор, передумавши то, что я слншал от 
него и сам видел, я еще больше убедился, что он должен 
бьіть человеком не прямим, любящим хвастать, не придер- 
живаясь строго истини и вовсе особенно не преданним 
знергичному революционному способу водворения соци- 
ализма. У меня явилось серьезное подозрение, что он бере- 
жет себя для конституционной деятельности. Прошу Вас, 
вьіскажитесь прямо, потому что если я составил себе невер- 
ное понятие, то я неправ перед ним и в мьіслях и в по
ступках и буду стараться, по возможности, загладить свою 
цеправоту. Ви понимаете, что, при моем мнении о нем, мне 
нет смисла обращаться за прямим обьяснением к *нему 
прежде, чем такое мнение, хотя отчасти, будет устранено 
человеком, на которого я положусь, т. е. Вами, потому что 
на Петр[а] Лавріовича] я в данном случае не полатаюсь19

Кланяйтесь Піетруї Ліавровичу], Линеву и Р[озалии1 
ХІристофоровне], если она в Лондоне.

ГАРФ, ф. 1737, о/7. 1, д. 58, лл. 31—32 об Автограф

19 Лавров міг. прихильно ставитися до Г. А. Лопатіна, тому що Лопатін 
^лись організував його втечу за кордон
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№ 108

До В. Н. Смірнова в Лондон
Creutznach, 9/VI 1876 
Konigsstrasse 1355 
bei L. Gravetihorst.

Валериан Николаевич,
Только что получил Ваше письмо. Не послал я П[етру]. 

ЛІавровичу] диссертации20 Потому просто, что думал, что не 
стоит ее посилать ему как вещь неинтересную. Всякий раз, 
коґда я буду в состоянии послать ему что-либо, сколько- 
нибудь того достойное, я сделаю зто с вьісочайшим для 
меня удовольствием. Сейчас посьілаю, впрочем, и диссерта- 
цию21

Ваше замечание по вопросу об отношении моем к 
«Вперед!»22 теоретически почти справедливо, й принципи- 
ально я оправдьіваться не могу. Практически замечу сле- 
дующее. До второй половини 1874 года я бьіл сильно болен 
и никуда не годен. С тех пор я большую часть времени жил 
в деревне. Там моя жизнь такая: в день от 40—60 больньїх 
и я в тоже время врач и аптекарь. Почти каждьій день от 
20—30 верст верхом по окрестньїм селам, а осенью и зимой 
от 5—10 вечера педагогические занятия с хлопцами. Тут не 
до писания статей, поверьте мне. Я иногда в течение 2—3 не- 
дель не успевал записьівать свойх больньїх, потому что к 
вечеру бьіл настолько утомлен, что забьівал половину. Зто 
одна причина. Вторая, я украинофил и, к сожалению, прина- 
длежу к числу немноґих людей, которьіе могут сколько-

20 Подолинський склав докторський іспит і захистив дисертацію на 
тему «Розщеплення білків ферментами підшлункової залози» в 
Бреславському (тепер Вроцлавському) університеті 26 травня 1876 р

21 Див л. 109.
22 11 червня Смірнов писав до Розалії Ідельсон: "Письмо его оправ- 

дательно бьіло ответом на одну только строчку в моем письме, где я 
сказал мимоходом «чтобьі Вьі знали и сльїшали от меня лично: я никогда 
не прощу Вам Вашего отношения ко Впереду. Зта невинная строчка ра~ 
зоб рал а его здорово: совесть заговорила, да некуда ему спрятаться от 
нее» (I1SG-A, Архив Смирнова. Portfolio: Смирнов к Идельсон (2 V 
16.V11.1876).

9 червня 1876 p.
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нибудь писать по-малорусски. Писать по-малорусски вообще 
теперь еще очень трудно, так что зто требует гораздо боль- 
ще времени, чем писать по^русски23 С тех пор как кончил 
зк зам ен , я приготовил второе издание первой главьінарод- 
ной политической зкономии «Розмова про бідность*, потому 
что первое отчасти разошлось, отчасти же крайнє неудовле- 
творительно. Теперь пишу другую главу и подвигаюсь очень 
іяедленно. Писать зти вещи народньїм язикам очень трудно, 
«вот тебе бабушка и Юрьев день»24 написана xopotno, но все- 
таки не доволЬно легко, слишком сжЯто, а потому сухо. По 
моєму плану то, что содержится в зтой книжке, займет в 
4—5 раз больше места, хотя иг я пиіиу сжато. Дело в том, 
что у наС, по крайности в селах, много молодежи грамот- 
ной, но тпьісо чуть грамотной, и для них нужно пйсать уж 
очЬнь популярно. ИдеалоМ, по-моєму, в данном случае мо- 
гУт считаться «Рассказьі про небо и землю» А. Иванова 
(С+ронинаУ5 Третья причина моего неучастия во «Впереде» 
та, что я вообще считаю теперь народную литературу го
раздо важнее. Писать статьи критическдго содержания для 
интеллигенцйи я теперь уже вообще не желаю. Если буду 
писать для интеллигенции, то зто будет со временем и я на- 
деюсь 6ufb в состоянии, хотя может бьіть не так скоро, сде- 
лать более или менее серьезную созидательную работу по 
социологии, хотя и зто, в сравнении с писанием народних 
книжек и практическою деятельностью, я не считаю делом 
Первостепенной важности.

23 Ці аргументи не переконували Смірнова. Він іронізував п?ред 
ІД&льсон: «Подіолинский] старается всеми силами оправдать передо мною 
своє отношение ко Вперед И украинофил то он. и болен, и некогда ему, 
и в будуїдем писать будет в малоруськую] газету и т.д.» (IISG-A, Архив 
^Мирнова Лист І1 червня 1876 р ).

24 «Из огня да в польїмй! Или вот тебе, бабушка, Юрьев день!І! Не 
°*азка, а бьіль-побьівальщина из наших дней». Ця брошура C Степняка- 
Кравчинського була видана в Лондоні 1876 р в друкарні Вперед!. Брошура 
була відома також під назвою «Простая механика».

25 Рассказьі о земле и небе написав учитель полтавської гімназії і 
^омадський діяч 0. 1. Стронін (псевдонім — А. Іванов). Видацо в Києві. 
1&74 р Українською мовою переклав М. Ф. Комаров.
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Вьг меня можете упрекнуть В ТОМ, ЧТО Я В прошлом ГОДу 
писал фельетоньї в русских газетах26 На зто я скажу, что 
зто бьіло больше ради отдьіха и времягірепровождения во 
время лечения. а также для упражнения в легком писаний 
и что фельетоньї зти писались с бьістротой почти печатного 
листа в день, следовательно отняли ие много времени.

Теперь моє положение следующее- Я вьідержал здесь ЗК- 
замен, не готовившись и двух недель, потому что работа по, 
диссертации отняла 2 1/2 месяца по 8—10 часов в день. 
Следовательно для зкзамена в России мне придется еще го
товиться 2—3 месяца, да 2 месяца зкзамен27 Через три не- 
дели еду отсюда в деревню, где пробуду 2—3 месяца и где о 
приготовлении к зкзамену и о серьезной литературной работе 
не может бьіть и речи. Да и вообще избрать литературу спе- 
циальностью я не желаю: зто дело или людей больньїх, как 
Вьі, или людей мало годньїх к чему-либо другому. Литера- 
торьі будут нужньї и через 20—25 лет и тогда я, может бьіть, 
займусь зтим делом специально, теперь же зто мне положи 
тельно не по темпераменту. Да к тому же, знаете, что чело- 
век одновременно не может делать нескольких вещей. Что, 
например, может бьіть лучше, чем пойти волонтером в Бос- 
нию с целью подкрепления социалист^іческого злемента вос- 
стания. Я чувствую, что мог бьі бьіть полезен и прошлое 
лею  почти бьіло решился идти. Не пошел я тогда единст- 
венно, не в виду моих родителей, но конечно, только пото
му, что сумел доказать себе, что и оставаясь дома, я могу 
бьіть полезен. Может бьіть я и ошибся, но может бьіть и нет. 
Во всяком случае, с тех пор как стал поправляться, я рабо- 
тал, особенно живши один в деревне, настолько, что вероят- 
но удовлетвбрил бьі и Вашим вообще строгим требованиям

Зто; к примеру, мьісль моя та, что хорошо писать во «Впере- 
де», но можно й не писать и за зто только нельзя неспра' 
ведливо обвинять человека. К тому же, чтобьі бьіть в п о л н е

26 Нам відомі лише фейлетони, написані в першій половині 1875 Р 
для Киевского Телеграфа.

27 Щоб мати право вести лікарську практику в Росії, ПодолинськоМУ 
довелося складати Іспити на медичному факультеті Київського універ' 
ситеіу. Диплом лікаря він одержав у грудні 1876 р. (РГИА, ф. 1653, оП 
д. 27, л. 2).
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откровенньїм, мне не нравятся некоторьіе мелкие вещи во 
«Впереде», напрі, тон и манерьі, жидофильство, отношение к 
Ґ^рцеговине и т. п Еслй бьі «Вперед!» (не28] бьіл социалис- 
тический сборник или если бьі статьй подписьівались, то 
мне зто ничего бьі не мешало, но теперь «Вперед!» имеет 
вид журніла с вьідержанньїм направлением, а зто совсем 
Другеє дело. Напишите, насколько мои доводьі Вам вообще! 
кіжутея убедительньїми. Мне зто интересно.

Ваш С. П[одолинский]
ГАРФ, ф. 1737, on І, д. 58. лл. 33—3(4 об., Зб—Збрб. Автограф.

№ 109
9 червня 1876 р.

До П. Л. Лаврова в Лондон
Creutznach, 9 VI 1876 
Konxgsstrasse 1355 
bei L. Qfavenhorst.

Многоуважаемьій Петр Лаврович,
Посьілаю Вам мою диссертацию как оправдательньїй до

кумент почти 4-х месячного пребьівания в Бреславле. Сама 
по себе она едва ли представит Вам малейший интерес. 
Есть, впрочем, в ней некоторьіе задатки для новой теории 
пищеварєния, которьіе при дальнейшей разработке могли бьі 
иметь некоторую важность. Конечно, я теперь зтим зани- 
маться не буду

0 себе в письме мало что могу сказать Вам, да и вообще
о разньїх дедахВ се больше такого рода вещи, которьіе мож
но вьіяснить только устньїм рассказом. Моє здоровье в пос- 
ледние полтора года значительно поправилось, глухрта очень 
ослабела, но все еще есть немного. Насчет моей жизни в 
Деревне я пишу Валериану Николаевичу29 вкратце, но пов
торяю, что зто все вещи, которьіе с интересом для слушателя 
Можно рассказать только устно. Я вероятно поступлю весною

28 Мабуть, бракує частки «не», бо Подолинський уважав Вперед/ за 
ЗДціялістичрий журнал і вимагав, щоб він друкував правильні соціялістичні 
Матерія ли.

29 В. Н Смірнов. Див. л. 108.
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ЗЄМСКИМ врачем В ОДНОМ ИЗ ЮЖНЬІХ уездов Киевской Илц 
северньїх Херсонской губернии30 Вопреки принятому средц 
русской молодежи мнению я считаю, что полезнее жить у 
себя дома, чем идти в отдаленную местность.

Валериан Николаевич сообщает мне очень грустньїе све- 
дения о своем здоровье. Знаете, Петр Лаврович, мне ка
жеться, что Вьі могли бьі просто заставить его на время прек- 
ратить работу и поехать куда-нибудь отдохнуть и поле- 
читься. Я надеюсь, что он еще может поправится, судя по 
необьїкновенной вьіносливости по природе, но только не в 
Лондоне и не за работой.

Мне очень бьі хотелось с Вами видеться и Вал(ериан) Ни- 
кіолаевич] меня приглашал приехать з Лондон, но так как я 
знаю, что ничего особенно интересного или важного Вам 
сообщить не моґу, то я расчйтьіваю теперь, по возможности, 
скоро возвратиться на родину При ньінешних порядках я, 
может бьіть, когда-нибудь буду вьінужден вьіехать за границу, 
тогда увидимся.

Крепко жму Вашу руку
Ваш С. Подіолинскийі

ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл 86—87 об. Автограф.
\

№ 110 
19 червня 1876 р.

До В. Н. Смірнова в Лондон
Creutznach, 19 VI 1376 
Konigsstrasse 1355 
bei L. Gravenhorst.

Из Вашего последнего письма, Валериан Николаевич, я 
вижу, что мьі действительно смотрим на некоторьіе вещи 
различньїм образом. По Вашему мнению вьіходит, что дея-

зо після одержання лікарського диплома Подолинський деякий час 
викладав на курсах медичних сестер та працював у притулку для дітей 
робітниць, який організували в Києві Л. М. Драгоманова, В. 1. Антонович 
та ін. жінки У 1877 р. Подолинський виїздив до Єлисаветграда, де мав 
намір обійняти посаду земського лікаря в Херсонській губернії, але там 
йому не сподобалося, і він повернувся в Ярославку.
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гельность человека в очень значительной степени опредет 
яяется тою категорией деятельности, в которой он начал 
работать. Например, легкость, с которой я оставил участие в 
«Впереде», Вьі назьіваете легкостью вьіходить из различньїх 
положений. По моєму мйению, деятельность человека 
определяется больше местом и временем, где й когда он 
*ивет. Я бьі назвал человеком, способньїм легко виходить 
из различньїх положений, только такого, которйй би с лег
костью перешел, напр., от соцйально-революционной дея
тельности к легально-конституционной или т. п. Если же 
человек, жйвя в Цюрихе, находится в близких отношеніиях] к 
«Впереду», а живя на селе, занимается с парубками или 
пишет народньїе книжки илй, живя в Киеве, старается 
действовать на лиц своей партии из интеллигенции, то зто 
значит толькй!, что он, переменяя место, несколько изменяет 
категории своей деятельности. Такие переменьї, по моєму, 
даЖе доіґжньі ейсо/іить в йоспитание современного человека, 
да к Тому же перемена в категории деятельности уже сама 
п6 себе составляет отдьіх и ґюддерживает свежесть и 
знергию. Как я Вам уже писал, я почти бьіло решился идти 
в Герцеговину31 и зто, несмотря на весь мой малорусский 
национализм, просто потому, что я считаю необходимьім 
пройти хорошую школу военной сторони революции. Если я 
не пошел, то поступил непоследовательно в виду уступки 
лйчной жизнй. Признаюсь, я и для Вас считал бьі абсолютно 
необходимьім, если не совершенний временньїй отдьіх, то по 
крайности, такую перекіену в категории деятельности, во- 
первьіх, для Вашего здоровья, во-вторьіх, знаете, можно 
отчасти заплесневеть, даже оставаясь самим горячим и 
искренним революционньїм деятелем.

Я всем зтим не хочу сказать, что полезно часто переме- 
Нять место и Ісатегорию своей деятельности, напротив, я 
п̂ >едпочитаю всегда оседлую деятельность бродячей, но толь- 
*0 хочу сказать то, что, если человек, напр., год участвовал 
в каком-нибудь журнале, то Уго еще не значит, чтобьі он 
нРавственно обязал себя участвовать в нем и на будущее 
вРемя. Остается отношение к людям. То, что мои чувства к 

не изменились, для меня вполне ясно, я надеюсь, что и

31Див л. 108.
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для Вас так же. Доказательств на зти вещи трудно предста
вить, но я думаю, что Вьі должньї видеть зто из писем. Что 
касается П[етра] ЛІавровича], то мои чувства к нему также 
не изменились с тех пор, как мьі расстались, но я должен 
сознаться, что они во второй год нашей совместной жизни 
немного ослабели против первого года. О причинах я Вам 
говорил еще в Цюрихе и зто длинная история. То, что Вьї 
говорите о личной жизни Шетраї ЛІавровича], вполне спра
ведливо и бесчеловечен t q t , ктр не принимает таких вещей 
во внимание, но и тут он сильно сам виноват, особедно при 
его уме. Почему напріимері, он разошелся с своим се- 
мейством, почему не заведет нового? Ведь он еще далеко не 
старик.

Относительно жидофильства в редакционн^іх статьях, 
чтобьі не разьіскіївать и не придираться к мелочам, я скажу, 
что уже самое отсутствие жидофобства єсть жидофильство, 
потому что, по моєму мнению, для каждого русского 
социалйста жидофобство обязательно как буржуафобство. 
Я, за гіи'чтожінейшйми, не стоющими внимания^ исключениями, 
отрицаю суіцествование и самую возмодность в России (не 
только на Украине) жидов-социалистов в,полне искренних во 
всех свойствах, составляющих, по-моєму, необходимую при- 
надлежность сбциализма. В корреспонденциях же, напріи
мері, ґюпадается и положительное жидофильство, например, 
в корреспонденциях из Вильно, Белостока и др.

«Вперед!» получаю и очень благодарю. Пришлите еще один 
номер, а дальше не посьілайте, потому что в первьіх числах 
июля уезжаю в Россйю.

Нагіисал я Вам еще зти короткие обьяснения отчасти в 
виду Вашей литературной работьі. Может бьіть они натолк- 
нут Вас на некоторьіе мьісли, если Вьі их продумаєте под- 
робнее, постаравшись стать на мою точку зрения.

Ваш С. Подолинский

ГАРФ, ф. 1737, on. 1, д. 58. лл. 34а-35. 37—37 об. Автограф



№  111

До П. Л. Лаврова в Лондон
Creutznach, 19/VI 1876 
Konigsstrasse 13S5 
bei L. Gravenhorst.

Многоуважаемьій Петр Лаврович!
Мне очень приятно бьіло получить Ваше письмо, но оно 

принесло бьт мне еще больше удовольствия, если бьі не 
вьгнудило на о“бьяснения, коіх>рьіх я вообще не люблю, но Вьі 
знаете: «Друг Платон», но и т. д .32 Именно от Вас я не мо- 
гу хладнокровно перенести и такой вежливой и замаскйро- 
ванной колкости, как та, которая заключается в словах, что 
Ви не думаете, чтобьі Нашелся Достаточний повод Для обра- 
щения меня в Вашего брата изгоя Нехорошо, Петр Лаврович, 
писать мне такие вещи, во-первьіх, потому что они неспра- 
ведливьі, во-вторьіх, потому что в глубине души Вьі сами 
увереньї в противном и, в-третьих, потому что я против Вас 
безоружен, потому что не могу ответить ничем подобньїм, я 
слишком Вас уважаю, чтобьі ответить, даже если бьі мог. Но 
ни слова больше об зтом, я боюсь, что и так сказал больше, 
чем следует.

Вопрос о здоровье Валериана Николаевича и мне кажется 
в вьісшей степени важним Конечно, однако, прекратить изда- 
ние «Вперед!» на время из-за зтого все-таки не следубт, но 
мне кажется мо'жнр би сделать такую вещь: возвратиться к 
изданию книгами33 Зто дало бьі возможность ВалІериануІ 
Никіолаевичу] на 2—3 месяца поехать в Швейцарию или куда- 
л^бо иначе и отдохнуть. Кроме того єсть и другие мотиви. 
Сколько я ни сльїхал мнений о «Цперед!», все согладньї в том, 
Что книги «Вперед!» лучще, чем газета. На зто еірть серьез- 
ньіе причини. Руководящие статьи книг «Вперед!», написан
е є  Вами, без сравнения вьіше, ^ередозих статей газети, но 
^Ще большая разница\вьіходит отно4и,тельно рабочей хрони

19 червня 1876 p.

32 Фраза «Платан — друг, але істина мені дорожча» приписується 
^Ристотелю.

33 У 1875—76 pp. Вперед! виходив у формі газети.
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ки Вал[ериана] Ник[колаевича]. VB книгах «Вперед!» его хро- 
ника не только классичеекий материал для истории рабоче- 
го социализма, как и в газете, но и прекрасная картина по- 
ложения рабочего класса в данное время и в данной стра- 
не. Там она имеет большой интерес и пропагандаторское34 
значение, в газете же она отрьівочна и гораздо хуже. Оста- 
ются корреспонденции, которьіе, конечно, удобнее помещать 
в газете, но мне кажется, что зто удобство долано  бьі усту
пить ввиду вьішеуказанньїх аргументов. К тому же газета «Впе
ред!» попадает в Россию только изредка, по несколько номе- 
ров вместе, за исключением, модет бьіть, крайнє скудного 
числа зкземпляров.

Подумайте об зтом вопросе с разньїх сторон, Петр Лав- 
рович, и может бьіть, Вьі и признаете, особенно ввиду Вал[е- 
рйана] Николіаевича], возможньїм осуществить такую меру 

Крепко жму Вашу руку
Ваш С. Подоліинскии]

ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл 88—69 об Автограф.

№ 112 
23 серпня 1876 р. 

До Р.Х. Ідельсон у Лондон
Киев, 23 августа 1876

Розалия Христофоровна,
ПосьіЛаю сто рублей ВалГалериану] Никіолаевичу], так как 

больше в настоящую минуту не могу. Еслй будет нужно еще, 
то напишите и я постараюсь достать через несколько време- 
ни35 Пусть В[алериан] НІиколаевич] пишет мне оттуда, где 
будет находиться и пришлет свой адрес. Пусть непременно 
проведет всю зиму в теплом климате. Я рекомендую особеН' 
но Далмацйю, где очень тепло, дешево чрезвьічайно и язьік 
сербский. На острове Лезине (Гвар) устроена особая сани- 
тарная станция для грудньїх больньїх. Там єсть порядочньїй 
врач, а климат почти такой тепльїй, как на острове Мадера* 
так что там дозревают финики, чего, кроме южной Италии,

34 Так у тексті.
35 Див. л. 114.
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иет нигде в Европе. К тому же живши там, ВІалериан] Ніико- 
даевич] может корреспондировать -в газетьі и зарабатьівать 
денег хоть немного, так как теми екранами теперь все инте- 
ресуются36

Жму Вашу руку С. Подолин[ский1

Кланяйтесь flferpy] Л[авровичу] и ВІалериануї Ніиколае- 
вичу]. Мой адрес: Киев, Банковая ул., в собственном до
ме37

ГАРФ. ф. 1737, Ьп. 1. д. 89, лл. 10—11. Автограф.

№ 113 
27 серпня 1876 р.

До P. X. Ідельсон у Лондон
Киев, 27/15/VIII 1876

Вчера вечером получил я одновременно Ваши три пись
ма. Не посьілаю деньги сию минуту потому что у меня их 
нет, но вьішлю как только будут, а достать постараюсь ско
ро38 Все-таки бьіло бьі лучше, если у Вас на хозяйстве єсть 
какие-нибудь деньги или на короткий ерок занять можно. 
Ехать Вал(ериану) Николіаевичу] лечиться сейчас же, не от- 
кладьівая. Я думаю, что перемена места и образа жизни тут 
самое важное.

Кланяйтесь ГИетруї Ліавровичу] и ВІалериануї НІиколае- 
вичуі.

Жму Вашу руку. С. Подолинский

Мой адрес: Киев, Банковая улица, в собственном доме
ГАРФ, ф. 1737, on 1, д 58, лл 39—39 об Автограф

36 У жовтні 1876 р Ідельсон повезла Смірнова лікуватися до Гай- 
Дельберга. а звідти до Монтрв поблизу Женевського озера, де він перебував 
До березня 1877 р

37 Див. л. 93, прим 72.
38 5 жовня 1876 p. М Кулябко-Корецький писав до Смірнова, який 

Чрйно виїхав з Лондона до Берна: «Сегодня получено от Подолинского 
^Цсьмо на имя Розалии Хр со вложением ста рублей; присилайте адрес,

котораму можно будет вислать регистрированньїм зто письмо» (HSG, 
АРхив Смирнова, Portfolio: Кулябко-Корецкий).
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№ 114

До В. Н. Смірнова в Лондон
Киев. 27/15/ІХ 1876

Валериан Николаевич!
Посилаю Вам сто рублей. Извините, что не вьіслал тогда 

все, но теперь у нас большой крах, настало время, когда ка- 
питалистическое производство само себя* наказьівает. Отно- 
сительно работьі в настоящую минуту еще ничего подходя- 
щего для Вас не знаю, но буду стараться и вероятно найду 
Обратитесь за зтим, проездом, к Зиберу и Драгоманову. Пер- 
вьій должен теперь бьіть в Париже, второй в Женеве. Найти 
их Вам нетрудно, конечно, и оба они охотно сделают все, 
что смогут, а они должньї бьіть в состоянии устроить такие 
вещи лучше меня, потому что находятся в литературньїх 
сношениях с Питером и Одессой. В Киеве же теперь литера- 
тура в упадке39, да и я лично ею не занимаюсь уже больше 
года в пределах отечества, а потому, тем не менее предла- 
гаю Вам писать статьи или корреспонденции в либеральньїй 
«Одесский вестник»40 или будущую большую газету в Киеве41 
Самое лучшее бьіли бьі медицинские переводьі или реферати 
и я на зто обращу главное внимание. В Далмацию ехать Вам 
хорошо по многим причинам: очень тепло, дешево и врачи 
єсть порядочньїе, напр , на острове Лезина (Хвар). Австрийс- 
кое правительство завело специальную санитарную станцию 
и там говорят все устроено довольно хорошо Кроме того и 
в Рагузе єсть порядочньїе врачи, судя по тамошнему госпи- 
талю, да й не может не бьіть, потому что Рагуза крепость И 
воєнний центр.

27 вересня 1876 p.

39 18(30) травня 1876 р, Алєксандр II підписав таємний указ у містечку 
Емсі, яким забороняв друкувати українською мовою в Російській імперії 
та привозити українські друковані матеріяли з-за кордону

40 Одесский вестник — політична і літературна газета, в и х о д и л а  з 
1827 р , спершу російською і французькою мовами. Від 1876 р до 1887 Р 
газету редагував Павло Зелений, який прагнув надати газеті у к р а ї н О '  

знавчого та ліберального напряму
41 Невідомо про яку газету тут мова.
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Мьі тут живем понемножку, не то чтобьі блестящим об
разом, но все же понемногу двигаємся вперед. Город Киев 
сгіециально в многих отношениях изменился к лучшему. 
їЛепя очень удивляет и огорчает, что Ваше «хозяйство»42 не 
поддерживают достаточно из России. Я приписьіваю зто лич- 
ньім интригам чьим-нибудь, потому что обьективньїх осно
ваний ни малейших нет. Вам бьі следовало послать на ро
дину человека знергичного, напр, Пермана] А[лександро- 
вича]43 Пусть поездит по провинциальнмм городам также и 
в наших странах. Заметьте, что наше фильство, помимо не- 
которьіх вопросов, относится к Вам впрлне сочувственно и 
не только не станет мешать, но и поможет, хотя вероятно и

непосредственно денежно, ибо у нас большой крах, так 
как заводится одновременно два новьіх «хозяйства»44 Мне 
кажется, Вам бьіло бьі наилучше немного передохнуть, при- 
остановить ведение хозяйства на несколько месяцев и, соб- 
равшись с силами и со сведениями, начать снова в усо- 
вершенствованной форме. Читал я письмо, в котором сове- 
тую[т) П[етру] Л[авровичу] вьійти в отставку45 Конечно, зто 
грубая ерунда, хотя не оправдьіваю и Ваш поступок.

Что мне делать от катара кишек? Ужасно много пропа- 
дает у меня си̂ п через зту подлость. Придумайте, что-нибудь 
хррошее.

Крепко жму Вашу руку.
Ваш С. Щодолинский)

Кланяйтесь П[етру] ЛІавровичу], Р[озалии] Хіристофоров- 
*іе], Николаю] Пригорьевичу]46 и АІлександру] Ліогиновичу]47

ГАРФ, ф. 1737, on. 1, д. 58, лл. 40-41 об. Автограф.

42 Журнал і газета «Вперед!».
43 Ґ А. Лопатін.
44 Ідеться про заплановані українські періодичні та неперіодичні 

видання, які мав здійснити М. Драгоманов з допомогою «Київської гро
мади* та співпрацівників за кордоном.

На з’їіді лавристів, який відбувся в Парижі на початку грудня 1876 p., 
п*сля критики його програми Лавровців відійшов від редакції Вперед! 
Редакторами неперіодичного видання Вперед! стали В. Смірнов і М. Ку- 
■Иябко-Корецький.

46 М. Г Кулябко-Корецький
47 А Л. Ліньов.
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№ 115

До В. Н. Смірнова в Монтре48
Киев, 11/23/ХІІ 1876

Дорогой Валериан Николаевич, не ругайте меня за то, 
что я не отвечал Вам на Ваше последнее письмо. Оно про- 
извело на меня ужасно грустное впечатление; таких писем 
я от Вас никогда не получал и отвечать на него очень труд
но. Может бьіть, я невірно понял, но вряд ли. Вам должно 
бьіть очень худо, зто мне ясно из каждой строчки Вашего 
письма. Вот почему мне бьі очень хотелось Вас видеть и 
усльїшать, что Вьі можете сказать, а не писать Вам о наших 
делах и о себе. Я, впрочем, поручил одному из моих хо
роших друзей49 познакомиться с Вами и рассказать про 
наше житье. Он человек живой и исполнит зто хорошо.

Вьї истощили все Ваши сильї в непомерной и упорной 
борьбе. Многие из нас, в том числе я, остались по-видимо- 
му полньї сил, потому что берегли себя. Кто окажется пра
веє по результатам, решить зто дело времени, а может бьіть 
и просто случая. С точки зрения нравственной цельности 
Вьї правее, зто вьіше всякого сомнения. Вот почему у меня 
уже и прежде часто не хватало духа пускаться в длинньїе 
рассуждения с Вами, особенно о предметах, в которьіх мьі 
расходились. Прения уместньї там, где люди вкладьівают в 
какое-либо дело приблизительно равное количество своих 
жизненньїх сйл. Но не там, где одна сторона отдается впол- 
не, а другая оставляет громадньїй отдел своей личной жиз- 
ни в каждое мгновение в своем полном распоряжении. Тон 
нередко рассуждений рискует перейти в одну сторону в 
пустословие, а в другую в профанацию и в обоих случаях 
страдает человек, отдавшийся своєму делу вполне.

Может бьіть, мьі увидимся летом, я, вероятно, поеду за 
границу недель на 6—8 . Мне очень хочется поговорить с 
Вами теперь. Я ожидаю от Вас теперь того, чего Вьї не 
могли дать год тому назад: т  е.. кроме полной преданности

23 грудн я  1876 p.

48 див. л. 112, прим 36.
49 Можливо, мова про Якова Шульгина.

278



делу. еще и високую степень беспристрастия в критике отого 
еацого дела.

Крепко жму Вашу руку и обнимаю от- всей души.
Ваш С. Подолинский

ГАРФ. ф. 1737, on.. 1, а  58, лл. 42—43 об. Автограф.
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№ 116
25 вересня 1877 p. 

До М. П. Драгоманова в Женеву
KHjiB, 2 5 /ІХ  1877

Дорогиі Михайло Петрович!
Позавчора вранці ми1 вернулись у KHjiB і так jaK сегодньа 

Іесть случаі за кордон, то ja і nocniiuajycb написати Вам де шчо. 
За остатні часи льуде в Knjeei починаіуть ворушитьсьа і через 
те теперечка треба, шчоб громада2 була скінчена jaK можна 
швидче: дуже jiji ожида}уть і просьать в таким виді, в іакім 
вона jecTb.

Шчо касаіетьсьа до питану поставле^них мені Вами і ком- 
naHijej3 , то почну з финансііних. КомпанІіа береться висилать 
Вам по 1800 карб, у рік. Вовку, коли вернеться4 то видавати по 
600 карб, у рік, хоча б він и не міг нічого робити.

Покладі і Куртоіеву rapaHTijy такого рода: зверх заробку 
jixHbero по тарифу дльа наборшчиків по 250 карб, кожному у

129 червня 1877 р. Подолинський одружився з Наталією Андреєвою і 
виїхав у пошлюбну породож до Західної Европи, де відвідав Париж і т Д-

2 Ідеться про журнал Громада, який М Драгоманов збирався вида
вати в Женеві з доручення Київської громади.

3 У листі Подолинському за 18 вересня 1877 р. Драгоманов виклав 
Київській громаді 8 вимог: розширити друкарню, забезпечити робітників 
місячною платнею, виділити кошти на гонорари авторам, ознайомити 
Галичину, нарівні з Полтавщиною, з усіма справами тощо (Архів М. ДРа' 
гоманова. — T 1. — C. 255—256)

4 Одночасно з Драгомановими до Женеви виїхав з родиною й Ф ВовК; 
до Києва він повернувася наприкінці 1878 р.
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jK. На типографііу висилаіуться Вам ціми дньами 600 карб, 
yyjx rpoinej Ви теперечка получите 1400 карб., а іменно-. 600 на 
ифифти (в часті на основно]е обзаведенЦе, а не на текушчці 
росходи). 300 карб. Вам з 1-го сентьабря по 1-ое ноіабрьа. 300 
довку на возвращенце, або, коли не схоче вертатись, то за три 
тісьаця з 1-го августа по 1-ое ноябрьа (послідні 400 карб, іему 
цораховали не за 4, а за три місяці, так }ак він мусів j їздить у 
KpejUHax) і 200 кар. на текушчЦі росходи Із цього Ви бачите 
бьуджет кампанії іздательскоіі: 1800 к., і 600, й 500 і окрім усьу 
плату за стільки аркушів, скілько Вами буде надруковано. 
Скілько іменно — важко опреділити, але. певно, без велико}! 
помілки, можна назначити од 20—40 аркушів брошур, метеліків
і стате] за рік. JaK надруку}ете більше, то грсииі на]дуться, бо 
jecTb не мало льуде], котрі кажуть: «покажить громаду, і ми 
дамо гроше)». Таки| финансііниі бьуджет: шчо каса}етьсьа до 
морального, т. е. до того, хто шчо пише і коли напише, то, jax ja 
Вам і казав, компанца не находить цього возможним обьіавльати
і прьамо об^авльаіеть не отказива]ась писати, шчо, коли б тут 
ніхто не писав нічого, окрім кореспонденціji; то смисл іздані}а 
усе ж такі [єсть, бо по основним національним і соціальним 
питанііам Ви і самі можете шчо року дати богацько чого 
інтересного і необходимого. Мені здайетсьа, шчо таким 
способом наші відносини будуть прьамішчі. Шчо касаіеться до 
присилки Вам журналов і книг,, то буде заведена така ком1с1|а, 
котра буде слідить за текущеі літературо^ і головнішчі річи 
Вам висилатимутьсьа. Пособійа Галичанам, }ак ja Вам і говорив, 
не могуть вкльучатьсьа в іздательскіі бьуджет, але про те, jax 
)ім пособльати, ми розмовльатимем самі і з другими про- 
вінцуальними компаніями.

Про тутешні діла скажу тілько, шчо льуде позь|ізжались і в 
загалі доволі оживленни; меж усіма классами відко багацько не- 
Довольства BojHojy, але на скілько цім можна покористуватись — 
не знаЦу, бо шче дуже мало бачив.

Брати Драгневичі зовсім оскандалились, тепер іде на jix одно 
т*се діло, шчо, коли воно окажеться не в jix пользу, то вони 
пРосто жулікі, і треба буде з нимі розірвати конче І...]5
^вл/ющ/Я: Архів Михайли Дрлгоманова. — Том І — С. 260—261.

5 Кінець листа не зберігся.



1879

№ 117
4 липня 1879 p. 

Др П. Л. Лаврова в Париж1
Chesieres sur Ollon, Canton 
de Vaud, Suisse 4.VII. 1879

Многоуважаемьій Петр Даврович!
Будьте так добрьі и извините меня за причиняемое Вам бес- 

покойство, пришлите мне номера Киевсжих университетских 
известий2 , заключающие историю Литовского княжества Антоно
вича3. Она нужна теперь отчасти для моей работьі о развитии 
зкономических форм в Малороссии4 отчасти для Михіайла] 
Петіровича]5

Крепко жму Вашу руку Наталия Акиміовна,]6 кланяется и 
очень просит Вас прислать Дело V7 t

С. Подолинский
ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, л. 90. Автограф (ПошТова картка).

Адреса на картці: Pierre Lavroff, 328 rue St. Jasques, Paris, France.
2Киевские университетские известия — щомісячний журнал Київсь

кого університету Виходив з вересня 1861 до 1919 р. Журнал друкував 
протоколи засідань Ради університету, постанови, розпорядження та нау
кові розвідки.

3Антонович В. Б. Очерк истории великого княж ества Литовского до 
половини XV столетия / /К и е в с к и е  университетские и звести я  — 1877. — 
№ 2, 3, 4, 10; 1878 — № 2, 5. У 1878 р. вийшов окремою книжкою. М. Ко
стомаров умістив похвальну р е ц е н з ію  на п р ац ю  А н т о н о в и ч а  в 
Историческом вестнике за 1880 р.

4Подолинський працював над монографією «Ремесла і фабрики на 
Україні», яка вийшла в Женеві 1880 р.

5М. П Драгоманов
6Н. Я. Андреєва, дружина С. Подолинського.
7Можливо, ідеться про № 5 журналу «Дело»
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№ 118
З вересня 1879 р. 

До П. 0. Зеленого в Одесу
Париж, 3/ІХ 1879

Милостивий государь!
Посилаю Вам небольшую статью о научном конгрессе в 

Монпелье8 и через несколько дней пришлю продолжение, 
которое составит еще такую же статью или немногим большую. 
По всей вероятности, вместе с посланньїми неделю тому назад 
двумя статьями, зто будет для Вас достаточно, чтобьі судить о 
содержании и манере моих корреспонденций9 Прошу Вас также 
известить меня, в каком приблизительно количестве Вьі будете 
ими пользоваться, напрІимер] в месяц, а также об условиях. 
Последнее пишу ввиду избежания недоразумения, так как у Вас 
начертано, что статьи, присьілаемьіе без условий считаются 
бесплатними, что конечно не может относится к более или 
менее постоянному сотрудничеству. Что касается размеров 
последнего, то я предложил би Вам три статьи в месяц в 
размерах предидущих и посвящал би обнкновенно одну из них 
зкономическим вопросам, другую — научним и третью — 
литературним. Во всяком случае, однако, прошу Вас известить 
меня, если би нашли лучшим сделать другие распределения, 
для того, чтоби мог сейчас же сообразоватся с Вашим мнением 
йЗменить план моих обзоров10

С полньїм почтением остаюсь всегда готовий к услугам.
С. Подолинский

ДАОО, ф 162, on. 1. спр 5, арк 88—88 зв Автограф.

8 Мова про конгрес Французької асоціяції сприяння науці, який відбу
вся наприкінці серпня і на якому Подолинський виголосив дві ДОПОВІДІ: 
«Санітарний стан населення Київської губернії», та «Людська праця і збе
реження енергії». Ці доповіді пізніше надруковані французькою мовою, в 
Одесском вестнике їх не було.

9 Див. л. 119, прим. 12.
10 На листі позначено: «Отвіеті. № 175. Регулировать просто теперь 

Нельзя по политическому процессу. Гонорар — 2 к.».
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№ 119

До П. 0. Зеленого а Одесу

Париж, 20/ІХ 1879 
60 Boulevard St. Germain.

Милостивий государь!
В отзет на Ваше любезное письмо, полученое мною недель 

шесть тому назад, я в возможно скором времени вьіслал в ре- 
дакцию «Одесского вестника»11 две статьи: о землевладении в 
Анґлии и об отзьівах иностранцев о русских, а затем в скором 
времени еЩе две статьи о научном конгрессе в Монпелье, к 
одной из которьіх бьіло приложено и письмо12 Не получив 
никакого извещения из редакции я предполагаю, что статьи зти 
й письмо не дошли по назначению, тем более, что и я «Одесский 
вестник» получаю настолько неаккуратно, что легко мог не 
гіолучить номеров, в которьіх мои статьи бьіли напечатаньї. С 
1-го августа я не досчитьіваю более 10 номеров. Правда иньїе 
зато присьілают. в двух зкземплярах. Позтому покорнейше прошу 
Вас, милостивий государь, не отказать ^мне в извещении о 
получении зтого письма, а также дать мне зііать о том, насколько 
справедливьі мой предположения о пропаже статей и писем.

С искренним почтением остаюсь всегда готовий к услугам.
С. Подолинский

ДАОО, ф 162, бґї. І. спр. 2. арк. 48—48 зв Автограф.

20 вересня 1879 p.

11 Див. Ji. 114, прим 40
12 Ці чотири статті не вдалося знайти в газеті, і, мабуть, вони не були

надруковані. Того ж року, в Одесском вестнике з'явилися дві стаїтї. 
підписані ініціалами С П.: «Местная сельскохозяйственная вьіставка в
Генуе» (18 липня 1879) і «Жалобьі индусов на английское правительство» 
(16 жовтня 1879), але авторство Подолинського тут сумнівне.
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№120

До IL 0. Зеленого в Одесу

Париж 13/Х 1879

М илост ивий го с у д а р ь  
П авел А я д р ееви ч !13

Приннмая во внимание крайнє трудное положение нашей 
пеяатя в провинции. я  сопласен на прейлагаемие Вами условия 
и прошу Вас обозначить приблизит.ельно количество  
корреспонденций, которне Вам желательно било би получить. 
Желая придать им возможно больдіий интерес я должен следить 
за значительним количеством иностранньїх изданий, что при 
слишком малом числе печатньїх работ составило би черес чур 
большую затрату времени.

Всегда готовий к услугам.
С. Подолинский

ДАОО, ф 162, on. 1, спр. 5, арк 87—87 за Автограф.

13 жовтня ISZ9 p.

13 Тут 1 далі (лл. 121, 126) Подолинський помилявся: батька Павла 
Зленого звали Олександром.



1880

№ 121
16 січня 1880 p. 

До П. О. Зеленого в Одесу

Montpellier (Herault)
4 Boulevard Henri IV.
16/1 1880

Милостивий государь,
Павел Алексеевич!

Сообщаю Вам о перемене моего адреса и очень прошу Вас 
продолжать вьісьілать мне «Одесский вестник» в 1880 году по 
вьішеуказанному адресу Если я послвднее время не присьілал 
Вам корреспонденций, то зто бьіло не ho нежеланию, но потому, 
что я  бьіл очень занят и часто нездоров и здешняя местная 
жизнь, сильно пробуждающаяся, с некоторого времени может 
также дать интересньїй материал. Не знаю бьіли ли напечатаньї 
мои две корреспонденции о научном конгрессе в Монпелье1 
Я одно время так неаккуратно получал «Одесский вестник», 
что мог пропустить. Корреспонденции зти бьіли совершенно 
цензурнне и трактовали о таких для южной России важньїх 
вопросах, как орошение и виноделие.

Получили ли Вьі также статью о землевладении в А нглии?
С полньїм уважением остаюсь всегда готовьій к услугам.

С. подолинский

ДАОО, ф 162, оп. 1, спр. 5, арк. 94—95. Автограф.

1 Див. л. 118, прим. 8. У газеті не було згадки про цей конгрес.
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№  122

До Ф. К. Вовка в Румунію
Montpellier 25.1. 1880 
4 Boulevard Henri IV

Ни одного письма от Вас я не получил, а если знал о Вашем 
предприятии то только из Вашего письма к МІихаилу] 
Петровичу]2 Вьі знаете как Міихаилі Піетровичі отнесся к мьіслй 
вьіпустить первьіе номера по-русски. Я отношусь также. Но 
сам ррган Ваш будет печататься исключительно по-украински 
и если в нем не будет решительно уступок со стороньї 
социализма в пользу конституционалистов, то я с радостью 
буду в нем участвовать по меріе сил и очень прошу Вас 
известить, какие работьі бьіли бьі для Вас желательнм. Ответьте 
мне прямо и возможно скоро на оба вопроса и Л сейчас же 
примусь за работу3

Жму Вашу руку. С. Гїодіолинский]

HuFauconnier4 , ни вообще [................... ]5 у меня нет, но я вьіпишу
Fauconnier из Парижа и пришлю Вам.

НАІА, ф 1, спр В-34І1, арк 1-2. Автограф.

25 січня 1880 p.

2 М П Драгоманов. У 1880-х роках. Драгоманов жив у ШвайцаріІ, а 
перебував у Румунії від серпня 1879 р. до 1882 р

3 Див л 125.
4 Можливо: Fauconnier Е. Protection et libre-6change. -  Paris, 1879.
5 Кілька слів прочитати не вдалося.
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№123
29 січня 1880 p.

До П. Л. Лаврова в Париж
Montpellier, 29 января 
4 Boulevard Henri IV.

Многоуважаемьій Петр Лаврович!
С большим интересом прочел я Ваши статьи в «Egalite»6 но 

позвольте мне сделать несколько замечаний, касающихся не 
собственно различия в мнениях, но несоблюдения Вами при-  ̂
нятьіх в литературе при критике обьічаев. Так Вьі приводите в 
первой статье в кавьічках будто бьі мою фразу что нигилизм 
абсолютно противоположен социализму7 Подобной фразьґв 
моих статьях вовсе нет.

Затем во второй статье Вьі приводите мои вираження об 
отсутствии принципов, стремлении к материальньїм наслаж- 
дениям и пр. рядом с именами Бардиной, Мьішкина и пр. Как 
будто я совершенно ясно не сказал, что считаю народних де- 
ятелей 1874—75 года самими чистими представителями рус- 
ского социализма, между тем как фраза об отсутствии принци
пов и т. п. сказана в общем обзоре нигилизма, главньїми пред
ставителями которого я считаю лиц консервативного направ
лення, между тем как революционеров я обвиняю в нигилизме 
всего настолько, насколько они еще не доработались, по моєму 
мнению, до истиннмх принципов социализма.

Таким образом оказьівается, что Вьі вовсе не возражаете на 
вьісказанньїе мною мнения, но представляєте их в ином виде, 
чем они бьіли вьісказаньї, а зто, согласитесь, вьіходит из пределов 
беспристрастной критики. Если Вьі по зтому поводу не сделаете 
в «Egalite» поправки, то я пошлю ее в «Egalite* или в какой-либо 
другой журнал8 , напр[имер]., тот, где мои статьи напечатаньї,

6 L’figalite («Рівність») — французька щотижнева соціялістична газета, 
заснована 1877 р. Ж. Ґедом; з 1880—1883 рр — орган робітничої партії

7 Під псевдонімом «Старий російський соціяліст» П Лавров опублі
кував у газеті L'6galite (1880. — № 1, 2) статтю «Росія Соціялістичний 
рух», у якій критикував, не називаючи прізвища автора, статтю С Подо' 
линського «Нігілізм у Росії», вміщену в паризькому журналі La Reform* 
(15 вересня і 15 жовтня 1879)

8 Див. л. 125, прим. 10.
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taK как, повторяю, здесь идет дело вовсе не о различии мнений, 
но о неверном обвинении меня в мнениях, которьіх я не имею.

Кроме того, еще одно замечание: я подписьіваю мои статьи 
и вьі напрасно не привели моего имени9 Может бьіть я и оши- 
баюсь, но мне кажете», что у Вас бьі в таком случае рука не 
повернулась Написать то, что Вьі написали.

Йзвините меня за, может бьіть, излишнюю прямоту и рез- 
кость, но я ждал Вашей критики с нетерпением и готов бьіл 
встретить с уважением новьіе аргументи по вопросу о поли- 
тических убийствах и пр. Но при том виде, в каком Вьі виставили 
мои мнения, Вам, конечно, и не било уже надобности ни в каких 
больше доказательствах.

Мне крайнє не хотелось би заводить полемику в социалис- 
тйческом органе, да еще нам чужом. Позтому я бил би очень рад, 
евли би Ви нашли средство к ее устранению.

Уважающий Вас С. Подолинский
ГАРФ, ф. 1762, 0/7. 4, д. 360, лл. 48—49 об. Автограф.

№ 124
З лютого 1880 р.

До П. О. Зеленого в Одесу
Montpellier 3/11 1880

Милостивьій государь 
Павел Андреевич!

Благодарю Вас за висилку «Одіесского] вестіника]», которий 
овіять приходит аккуратнр и сообщаю Вам новий адрес мой, на 
зтот раз постоянний: Montpellier (Herault) Quartier Mont-Maur.

C полним уважением, остаюсь всегда готовий к услугам.
С. Подолинский

ДАОО, ф 162, 0/7. І, спр 5. арк. 96. Автограф.

9 Не називаючи прізвища ПодолинсьКого, Лавров писав про нього лише 
про «українського автора»
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№ 125
6 лютого 1880 p. 

До П. Л. Лаврова в Париж

Montpellier 6 .II. I860
4 Boulevard Henri IV 

Миогоуваж а емьій Петр Лавровичі 
По совершенно случайной причине я получил Ваше письмо 

только вчера, когда мой ответ в «Egalite* уже бьіл готов. Писан- 
ньій в уверенности, что кавьічки в спорной фразе принадлежат 
Вам, а также под влиянием неполучения от Вас письма, ответ 
зтот вьішел резче чем я бьі написал его теперь. Я прошу Вас 
принять зто во внимание, когда Вьі будете писать возражение, 
но перемен в «Egalite» я не послал, так как не знал поспеют ли, 
а также потому, что они могли касаться не сущности вопроса, 
а только формьі10

Уважающий Вас С. Подолинский
ГАРФ. ф. 1762, оп 4. д. 360, л. 50 Автограф.

і

№ 126
6 лютого 1880 р.

До Ф. К. Вовка в Румунію
Montpellier 6 .II. 1880.
Quartier Mont-Maur.

После Вашего последнего письма всякие недоразум ения 
совершенно исчезают. Если они возникли, то произошло зто от- 
части вследствие Вашего письма о русском язьіке к Міихайлуї 
ПІетровичуІ, а также из разньїх рассказов о Лиге11, из писем

10 L'6galite не опублікував ні поправок Лаврова, ні критичних заУ' 
важень Подолинського. Подолинський тоді надіслав свою статтю до ліоН' 
ського журналу La Revue Socialiste («Соціялістичний огляд»), де вона була 
надрукована 20 травня 1880 р. під назвою «Соціялізм, нігілізм, тероризм»

11 Можливо, «Ліга миру і свободи» — організація, створена в 1867 Р V 
Швайцарії.
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Кислорода и hp. Міихаилі Щетрович) также обещает писать, а 
£о мне Вьі будете гіметь сотрудника верного и надеюсь 
прилежного. Через две-три недели пришлю Вам кое-что.

По поводу желания Вашего печатать очень просто и понятно 
я должен сообвцить Вам, что один украинский писатель, нахо- 
дящийся теперь в России, оставил у меня народную книгу (5-6 
печатньїх листов) под заглавием «Правда и неправда»12 
написанную для крестьян и совершенно народним язиком. Зто 
род особой самой общей социологии. Книжку можно и даже 
следует немного изменить и Сбкратить, на что аЬтор дал мне 
право. Бьіло бьі очень хорошо ее нйпечатать в виде фельетона13 
а также разом и отдельно. Отвечайте мне сейчас и я примусь 
за работу переделки, которая может бить будет довольНо 
радикальная.

Вьі меня спрашиваете о моих работах. После «Гигіеньг»14 
я написал книжку (8 лист.) о ремеслах и фабриках на Украине15 
Она лежит у МІихаила] ПІетровича] и скоро будет набираться., 
Затем во Львове издается по-украински моя статья «Грома- 
дівство и дарвинізм»16 Кроме того у меня лежит «Аріфметик^» 
и часть «Алгебри»17 по-малорусски. Кроме того кореспонден- 
ция в «Громади» из Марселя Калер[?118 По-французски я

12 Прізвище автора не встановлено.
13 Мова, правдоподібно, про фейлетон у журналі, який Вовк збирався 

видавати в Румунії. Журнал таки не побачив світу
14 Життьа j здоров]а льудеj на. Україні — Женева, 1879. Витяг з цієї 

праці під назвою «Здоровье крестьян на Украине» Подолинський 
опублікував у журналі Дело (1879. — № 5). Це перша в українській 
Літературі наукова праця з особистої та громадської гігієни. У ній автор 
доводив, що радикальне поліпшення народної гігієни в Україні може 
настати лише з перебудовою соціяльних умов життя. І Франко вважав 
цю працю Подолинського на рівні європейської літератури.

15 «Ремесла j хвабрики на Україні» — Женева, 1880. Це одночасно на
риси економічної історії України і підручник політичної економії. 1. Франт 
ко бажав видати цю працю галицьким діалектом, а Павлик переклав ЇЇ для 
польського видання, але їхні наміри не здійснилися.

16 Розвідка «Громадівство і теорія Дарвіна» мала вийти українською 
Мовою у Львові, у формі брошури, але була надрукована лише в журналі 
Громада. (1880 — № 1) Сербський переклад статті з'явився ще 1879 р„ 
Французький — 1880 р , а німецький — 1881 р.

17 Доля цих праць невідома.
18 Про кого йдеться, з’ясувати не вдалося.
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напенатал статью: «Le nihilisme en Russie* в «Reforme»19 и зате^ 
извлечени^ из большой работьі “Le travail Jiumain et la conservation 
de I’energie”20, которая будет напечатана в «Слове»2*, а еще 
подробной отдельной книгой и по-французски22 Зто теория’ 
более или менее самостоятельная, представляющая социализм 
и законьї Маркса как необходимое последствие общего закона 
сохранения знергии. Между прочим в кратком и очень абст- 
рактном виде я ее читал и на Конгрессе французских ученьїх в 
Монпелье23 Кроме того по-французски будет напечат4на: “Le 
village en Oucraine”24 санитарньїй зтюд.

По-немецки в Arbeiterwochenchronik25 и по-сербски в «Стра- 
же»26 напечатан Соціализм и Дарвинизм и он же по-французски 
послан к Маїоп27 Послан также немецкий перевод «Nihilisme en 
Russie»28

19 Див л. 123, прим. 7
20 Стаття була надрукована в журйалі Revue internationale des sciences 

biblogiques. За життя ГІодолинського ця його головна соціологічна праця 
була видрукувана шість разів: двічі — по-французьки і по-німецьки, і по 
одному — російською та італійською мовами. Кожна з публікацій мала 
свої особливості. Після смерті ПСдолинського вона вийшла тричі 
українською мовою, ‘уперше — у перекладі М Грушевського.

21 Слово — науково-літературний і політичний російськомовний 
місячник, який виходив у Петербурзі в 1878—1881 pp. Раніше журнал мав 
назву Знание (1870—1877 pp.) Журнал друкував Ліберально-народницькі 
статті Ґ Успенського, В Короленка, М. Зібера та ін. Стаття С. Подолинсь- 
цого, під заголовком «Труд человека и его отношение к распределению 
знергии», вийшла 1880 p., № 4/5 Це його найбільша за обсягом стаття на 
цю тему.

Відомостей про окремий відбиток цієї статті французькою мовою
немає.

23 Доповідь під заголовком «Людська праця і збереження енергії» 
Подолинський виголосив 30 серпня 1879 р. на з’їзді Французького това- 
риства сприяння науці (AFAS, Comf>te rendu de la 8e session. -  P. 1007).

24 Статтю-фейлетон друкувала від травня 1880 р. до вересня 1881 р 
Медична газета Парижа

25 Будапештський Arbeiter-Wochen-Chronik — орган мадярської Р°' 
бітничої партії — надрукував статтю під кінець літа 1880 р.

26 У сербському журналі Стража стаття вийшла в лютому 1879 р
27 Ліонський журнал La Revue socialiste опублікував статтю 20 березня 

1880 р
28 Arbeiter-Wochen-Chronik надрукував статтю-фейлетон наприкіни1 

1881 р
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Наконец по-русски я напечатал несколько статей в «Деле»29 
и в «Одесском вест(нике)»30 и тепера продолжаю писать в зти 
*урнальі и в Слово. Как видите я не гнушаюсь кацапской лите- 
ратурой внутри Россіи, а только не желал бьі, чтобьі мьі еами ее 
заводили. Впрочем, на моє писание в Россіи я смотрю как на 
финансовую операцию, в которой я теперь нуждаюсь, так как 
моє семейство необходимьім образом состоит из шести человек, 
в числе которьіх всегда єсть мамка, необьїкновенно дорогое 
существо. Затем мне также нужньї средства и для печатания 
малорусских моих сочинений, так как по случаю некоторрго 
недовольства киевлян я решил помимо взносов на «Громаду» 
и пр печатать все мои отдельньїе вещи на собственньїй счет.

Прошу Вас пришлите газету как только вьійдет. Fauconnier
[.................. ]31 Я уже писал жене привезти его из Парижа, но
она в поспехах забьіла. Крепко жму Вашу руку.

Ваш С. Подіолинский]
НА!А. ф. 1, спр. B-3412, арк. 1—4 Автограф.

№ 127
2 березня 1880 р.

До М. G. Подолинської у Київ
1880 г. марта 2. Монпелье 
Квартал Монт-мор

Дорогая маменька1
Я должен сообщить Вам, что Наталья32 имелд глупость, при 

настоящих обстоятельствах, отправиться в Петербург Несмотря 
на то, что она поехала против моей воли и даже не по причине 
Удаления от моей меланхолии, т. к. последняя почти прошла 
в^ледствие значительного улучшения моего здоровья, но 
просто вследствие склонности к приключениям, которая сос- 
тгшляет основу ее темперамента, и которая, должен признаться,

29 Дело — літературно-політичний журнал. Виходив щомісяця в 
Петербурзі протягом 1866—1888 рр У 70-ті роки був під впливом ідеології 
Народників 3 цього журналу нам відома лише одна стаття Подолинського: 
«Здоровье крестьян на Украине» (1879. -  № 5. -  C 146—189).

30 Див. л. 119, прим. 12
31 Слово прочитати не вдалося.
32 H Я. Подолинська — дружина C. Подолинського.
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делает ее мне особенно симпатичною. К несчастию, она не 
имеет храбройти вьідерживать свои убеждения и жейала скрьіть 
свою вьіходку от Вас и от тети Китти33, а я имел слабость на зто 
согласиться, надеясь на скорое ее возвращение. К несчастию, 
вечно непостоянная, она поехала в Варшаву к Матильде34 
которая, без сомнения, сделает известньїм ее появление в России 
(теперь во время страшного возбуждения, которое проявилось 
вб время ее пребивания без меня в Париже и вопреки и вне 
всякого влияния с моей сторони). Матильда сообщит своей 
сестр>е и через нее Вам. Позтому я стараюсь Вас успокоить 
немного, коли Возможно. Она очень скучала слишком спокойною 
жизнию, котирую мьі вели и еще более скучною жизнию в деревне 
она пугалась еще более. Впрочем, в прошлом году бьіло тоже 
самое; она уехала почти также внезапно как и теперь и 
возвратилась через два месяца в более удовлетворительном 
настроении. Вообще мьі слишком нервозньї и у нас слишком 
легко пьілает воображение, говорю зто про нас обоих; позтому 
для нас хорошо бьіть в разлуке от времени до времени. 
Уединенная жизнь в Монгтелье причинила мне много блага и 
теперь, когда мои дети35 при мне, и при том много занятий, я 
не скучаю, и вообще я полагаю, в ньінешнее время, что припадки 
моей меланхолии происходили от ее ^арактера, праздности и 
чрезмернрй страстности, которьіе мешали мне встановиться с 
достаточною последовательностию на 1моих научньїх и 
литературньїх работах. В качестве медика я знаю, что ничего 
невозможно сделать против зтого рода натур, какова и ее натура 
и что даже бьіло бьі опаено насиловать ее. Детская болезнь 
Petit frere-a36 прошла. Он и Надя3? здорови. Я очень доволен 
кормилицею, которая показьівает много старання и хороший 
характер. Представь себе, что Наталия покинула у меня на 
руках детей. и убежала на другой же день после своего приезда 
в Монпелье, оставляя нас без устройства в двух меблированньїх 
комнатах, среди ужасного беспорядка, которьій я мало-помалу

33 Кн К C. Кудашева — рідна сестра матері C. Подолинського.
34 Прізвище не вдалося встановити
35 У Подолинських було тоді двоє дітей. Володимир і Сергій.
38 Маленький брат (фр ). Ідеться про другого сина C і К Подрлинських, 

Сергія, який народився 17/29 серпня 1879 р.
37 Правдоподібно, донька 0 Любатович, яку Подолинський узяв на 

виховання.
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привел в надлежащий порядок. Теперь мьі у себя хорошо устро- 
#лись. Несмотря на все зто, не подумай, что мьі поссорились. 
Напротив, вьіздоровев, я сумел вновь овладеть моим характером 
и моей прежней знергией и если кто-нибудь из нас теперь нем- 
ного сумасбродствует, то не я.

Целую Вас от всего сердца.
Ваш сьін Подолинский

[Дописано на полях !
Наталья уже три недели как уехала отсюда, но в России 

она только с 20(8) февраля.
Я получил последнее известие от нее из Варшави 22(10) фев

раля, а с тех пор она должна бьіть в Петербурге, куда я ей писал, 
советуя ей воротиться, думая, что с нее и зтого довольно.

Положил ли мой отец 1000 или по крайней мере 500 руб. в 
Банк, я расходую последние франки38

РГИА, ф. 1412, оп. 29. д  269. лл. 10-11. Копія (Переклад з французької.)

№ 128
4 березня 1880 р.

До П. Д  Лаврова в Париж
Montpellier 4.111.80.
Quarder Mont-Maur.

Многоуважаемьій Петр Лаврович!
Если Вьі ймеете возможность, то будьте так добрьі и приці

лите мне 90 франков, которьіе Вьі мне остались должньї. Мне 
теперь очень нужньї деньги39
і» Уважающий Вас С. Подол[инский]

ГАРФ, ф. 1762, оп. 4. д. 360, л. 51. Автограф.

36 Переклад з французького оригіналу зробив перекладач Російського 
генерального консульства в Парижі Боріс Чивельов для судової справи
між матір'ю і дружиною C. Подолинського. Суд відбувся в листопаді 1885 р.
в Парижі.

39 Див. л. 132.
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» №129
8 березня 1880 p. 

До Ф. К. Вовка в Румунію
Montpellier 8.111.80 
Quartier Mont-Maur.

До сих пор не мог послать Вам Fauconnier40, но уже не по 
моей вине. Я его вьіписьівал из Парижа, но оказьівается, что кни- 
ги уже нет у издателя, а новое издание неизвестно когда будет.

Из Вашего последнего письма я вижу, что дела у Вас стоят 
плохо, но что же делать, теперь везде так, нужно надеяться 
что к осени поправятся немного. Может бьіть в течение лета 
увидимся, я думаю бьіть в Галичине и Румьінии.

Видели- ли Вьі Actафьев^Удкдось ли ему пробраться в Рос- 
сию? Пож<гиіуйста, напишите.

Крепко жму Вашу руку. С ПІддолинскийІ
НАІА, ф. 1, спр В-3413, арк. І. Автограф

№ 130
10 березня 1880 р.

До К. С. КудашевоІ в Київ
1880 г. марта 10 
Квартал Монт-мор 
Монпелье

Дорогая моя Тетушка!
Уже 9 дней, что я не имею никаких известий от Натальи 

Несмотря на зто, я препроводил ей один документ, посредством 
которого она может постараться добьіть паспорт и 200 рублей, 
так как чек данньїй ей мною при ее отьезде не имеет уже более 
ценности, так как Банк прислал мне все деньги, которьіе отеЦ 
внес для меня. Зти деньги из тех, которьіе ее отец ей п р и с л а л  
и я  не мог отказаться вьідать ей их. Я [не] думаю, что у Н атальи  
припадок сумасшествия, но что єсть что-то иное и что тетя

40 Див. л. 122, прим 4.
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софья41 неправа. Приехав в Монпелье, она мне тотчас же сказала 
^ного странного, между прочим, что уе£жая в Россию, она 
*елает полную свободу, тоесть чтобьі я ей дал праіво брать 
любовников, если зто может бьіть полезно для дела революции 
0 россии. На мой решительний отказ она мне предложила развод, 
принимая всю вину на себя. Потом она одумалась и не касалась 
более зтого вопроса. Однако же она не одна уехала из 
цівейцарии, но с молодьім русским змигрантом42, про которого 
я знал, что с некоторого времени бил в нее влюблен. Но так 
как у него не било паспорта, они расстались в Вене, он 
отправился в Румьінию, чтобьі постараться перебраться через 
границу, а она продолжала путь через Варшаву Она сама 
написала мне зти подробности и, уезжая из Монпелье, она меня 
предупредила, что постарается приобрести рекомендации к 
русским революционерам чрез посредство зтого молодого 
человека. Bqe зто мне кажется подозрительньїм и сначала я 
зтому не верил, но зто меня скорее удержало от насилия, 
которое я терпеть не могу по принципу, и к которому я желал 
бьі прибегнуть тем менее, что я сознавал бьі что действую из 
ревности. В то же время в своем сумасбродстве, Наталья меня 
убеждала, что она ощущает непреодолимую необходимость 
уехать и утолить свою жажду сильньїх впечатлений, но что 
она чувствует слишком сцльное влечение ко мне, что любит 
меня, что воротится и будет в коротком времени нормальнеє 
(более иле менее). Она кидалась на колени передо мною, рьідала 
по цельїм ^часеам, рвала на. себе волосьі. В то же время она 
интересовалась нашим устройством в Монпелье, которое ей 
очень понравилось. Она вьібирала обои для комнат, в 
особенности для своей, как будто она расчитьівала жить в ней 
и т. д. Одним словом, она вела себя так несообразно, что я не 
мог остановиться ни на одной мисли.

По поводу развода она прибавила еще, что если я зтого 
потребую и если моя мать согласится для зтого поехать в 
Петербург, то она подпишет все, что угодно, но в то же время 
она меня умоляла ничего подобного не делать, подождать и 
обещала воротиться через несколько месяцев успокоенною, если 
Єй удастся не погибнуть среди политической борьбьі.

41 Кн C. І Кудашева (уродж Орлова), дружина кн A. C. Кудашева, 
бРата М. C. Подолинської

42 А. А. Астаф’єв.
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Вот, дорогая тетушка, краткий, но верньїй очерк разговоров,
КОТОрЬіе ГфОИСХОДИЛИ МЄЖДУ нами В ТЄЧЄНИЄ д в у х  ИЛИ трех 
дней, п р о в е д е н н ь їх  Натальей в  Монпелье. Сообщите мне, что Вьі 
об зтом думаєте.

Что меня касается, развод мне противен даже в случае, если 
бьі мои подозрения бьіли основательньї Даже и в подобном 
случае и если ее раскаяние будет явно, и если я рассужу, что 
оно искренно — я ей прощу от всего сердца, не потому чтобьі 
я признавал свободу любви (я таковой свободьі не признаю), но 
потому, что я всегда допускаю свободу прощения.

Ваш преданньїй Вам племянник Подолинский

(Дописано в кінці листа.]
Я не имею никаких известий от моих родителей. Зто меня 

очень беспокоит и огорчает Если они сердитьі на меня, то зто 
несправедливо, так как я ни причем в зтой истории; она сло- 
жилась в голове Натальи во время моего отсутствия, и вообще 
я ничего не сделал против Натальи.

Дети здоровьі. Я рассчитьіваю оставаться здесь во все время, 
что вопрос возвращения Натальи не разрешится. Если вопрос 
зтот разрешится отрицательно, то я найму француженку 
гувернантку для Нади43, но ни за что я не решусь разлучиться 
с моими детьми на более или менее продолжительное время и 
я не буду мочь поручить их моим родителям, как только в 
случае, если бьі они решились приехать во Францию или в 
продолжение всего времени, что я не буду мочь воротиться в 
Россию, что, надеюсь, не будет продолжительно.44

РГИА, ф 1412, оп. 29, д  269, л л  П об— 13. Копія (Переклад з французької).

43 Див л 127. прим 37.
44 13 березня 1880 р. Подолинський писав до тітки або до матері (з 

цитованого документа не зрозуміло, до кого): “ Natalie vient de me porter un 
nouveau coup terrible. E l le  m’ecrit catggoriquement dans une lettre pleine d’injustice 
et d’injures, qu'elle ne veut plus habiter avec moi, ne se trouvant pas assez independante, 

et exige que je lui rende Wadime. Dans ce cas, elle me promet de divorcer en prenant 
les torts sur elle.” Лист був представлений Марією Подолинською під час 
суду, який відбувся в Парижі в 1885 р. між матір’ю й дружиною Сергія. У 
французькому оригіналі ця частина листа була цитована в Gazette des 
Tribunaux. (1885.- l9nov.- 1112). У російському перекладі він був надрук°~ 
ваний 19 листопада 1885 р. в газеті “ Новое время”
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№ 131
11 березня 1880 p.

До К. С. КудашевоІ в Київ
1880 г. марта 11 
Монпелье

Дорогая Тетушка!
Благодарю Вас, за копию письма к Натадье, которую Вьі мне 

прислали, и которая при других обстоятельствах не преминула 
бьі произвести желаемое впечатление. Теперь же боюсь, зтого 
не будет. Наталья желала бьі, чтобьі я поручил детей Вам или 
моим родителям, чтобьі я приехал к ней в Петербург и чтобьі я 
принял участие в борьбе террористов. Она и некоторое ко- 
личество лиц партии, к которой она примкнула, преувеличивают 
влияние, которое я мог бьі иметь. Каким бьі демократом и со- 
циалистом я ни бьіл, я не признаю убийство в числе средств 
дозволенних, и я даже полагаю, что успех, достигнутий зтим 
способом произвел бьі более зла, нежели добра. Ехать же в 
Петербург только для того, чтобьі ее привезти обратно сюда, 
бьіло бьі при сообщенньїх мною Вам вчера обстоятельствах ниже 
моего достоинства; кроме тсіго, я, вероятно, не буду иметь 
успеха. Мне пришлось бьі покинуть моих детей. Я рискну 
слишком многим при ньінешних строгостях и я целиком 
скомпрометирую прогрессивную деятельность, которая будет 
полезна в недалеком будущеМ, так как старая форма правлення 
в России безвозвратно расшатана и не может продолжаться 
долее малого количества лет или, лучше сказать, — месяцев 
После сего надо будет создать новьій строй и я чувствую в 
себе более призвання и способностей принять участие в зтой 
организаторской работе, чем в уничтожении во что би то ни 
стало существующего порядка вещей. Зто уничтожение прои- 
зойдет и хотя би оно погребло в лице Натальи мою дражайшую

Наташа нанесла мне Аестокий удар. В письме, наполненом нес- 
праведливостей и дерзостей, она решительно заявляет мне, что не желает 
более оставаться со мною, так как не чувствует себя достаточно незави- 
<іимой и требует, чтобьі я отдал ей Вадима. У таком случае она обещает 
мне развод и примет вину на себя" В родині та між друзями Вадимом 
називали старшого сина, який був хрещений Володимиром.
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привязанность, зто меня  не заставит ни стать вьіше употь 
ленньїх средств ньіне и видеть далее момента отчаяннои борь^
Я никогда.не произнес и не написал ни одного слова , которо^ 
не мог бьі легальним  образом повторить в каком бьі то ни бьіл* 
конституционном государстве, и если в России будет хоть какая° 
нибудь конституция, ТО мне будет ТОЛЬКО СТОИТЬ ВНовь 
напечатать под моим именем то, что я публиковал за границею 
дабьі иметь лолитическую деятельность, свойственную MOeMv 
характеру и моєму честолюбию. Но ньіне главную роль играют 
не популяризатори и не теоретики, а просто грубьій злемент 
молодежи, которьій берет верх, и во главе зтого движения стоят 
лица, лучше умеющие владеть кинжалом или которьіе из всей 
химии знакомьі лишь со взрьівчатой силою динамита Я близко 
знаю зтих людей и я не удивлен тому, что Наталья чувствует 
влечение в зту сторону, так как праздная, но пряная сильньїми 
ощущениями жизнь, которую ведут среди зтого кружка, 
производит без сомнения притягивающее влияние на ее нервньїй 
темперамент, слабьій, но болезненно страстньїй. Я говорю Вам 
зто, дорогая тетушка, чтобьі доказать Вам, что мне нечего писать 
Наталье, так как ее главное неудовольствие против меня 
заключаеТся в том, что она хотела знать все, принимать участие 
во всем, а я недостаточно допускал ее к моей деятельности 
Теперь, когда она воображ,ает, чт(  ̂ знает бодьше меня, мне 
остается лишь ожидать, чтобьі то, что она увидит внушило ей 
доетаточное омерзение, чтобьі она сама воротилась. Если зто 
последнее не сбудется, если*-она привьїкнет к зтого рода 
деятельности и если она среди оной погибнет, по совести мне 
придетбя лишь благословлять участь, спасшую мойх детей от 
влияния подобной мат-ери. Может бьіть жестоко ТО, ЧТО я
говорю, но я убежден, что особа, с п о с о б н а я , переносить
политическую борьбу в том направлений/ в к о т о р о м  она 
производиться теперь в России, уже не может бьіть доброю 
матерью.

Я не имею никаких известий от Натальи, что с л у ж и т  Д° 

казательством, что она дает себя увлекать все далее и д&пеЄ 
Родители мои мне тоже ничего не пишут. Зто меня очень беС 
покоит. Возможно ли, что моя мать намеревается ехать в  ̂
тербург, чтобьі попробовать урезонить ее? Я думаю, что оНа 
зтом не успеет, коли только перемена не произошла с а м а  со 
в душе Натальи.



Очень прошу Вас, дорогая Тетушка, сообщать мне получа- 
емьіе Вами новости и коли вести хорошие, телеграфируйте мне.

Ваш преданньїй племянник Подолинский
РГИА, ф. 1412, оп 29, д. 269, лл. 13-15 Копія (Переклад з французької).

№ 132
16 березня 1880 р.

До ГІ. Л. Лаврова в Париж4*
Montpellier 16 ЛІ. 1880 
Quartier Mont-Maur

Многоуважаемьій Пстр Лаврович,
Благодарю Вас за присьілку денег, с остальньїми не спешите, 

потому что я, наконец. получил свои из Києва. Будет ли 
печататься Ваша статья у Малонаї?) В таком случае я пошлю 
ему новую46, вьібросив личную сторону дела по возможности 
и развив теоретическую.

Жму руку С. Подол[инский1
ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, л. 47. Автограф (Поштова картка).

№ 133 
Z4 березня 1880 р. 

До П. Л. Лаврова в Париж
Монпелье, 24 марта1880 г.

Посьілаю Вам, Петр Лаврович, мою работу «о труде»47 
которую я только теперь получил. Будьте так добрьі, пришлите 
мне адрес Маркса: я хочу ему послать, так как вещь прямо к

45 Адреса на поштовій картці: Pierre Lavroff, 328 rue St. Jasques, Paris.
4,1 Ідеться про суперечку між Подолинським і Лавровим на тему 

нігілізму. Малон був редактором La Revue socialiste, до якого Подолинський 
н*Діслав відповідь на критику Лавровим попередньої статті Подо- 
Линського. Ця стаття Подолинського ще не вийшла друком і він був готовий 
вписати нову версію, якщо б Лавров спростував звинувачування, вис
калені у своїй статті (див. лл 123, 125).

47 Le travail humain et la conservation dc lcncrgie // Revue international des 
Renees biologiques. -  Paris, 1880. - Vol. 5.
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нему относится и несомненно вьізвана в моем уме тсорией 
прибавочиого труда. Вчера я получил от Малона письмо. Не 
надеясь, видно, на Вашу статью, он просит меня взяться за зту 
работу. Если он [?] откажется, то напишите мне, и я возьмусь 
тогда только за Украйну и Польщу18

Л^му Вашу руку. С.Подолинский
Публікація. СаВ, Лавров.. т. II. С. 67

№ 134
ЗО березня 1880 р.

До К. Маркса в Лондон
Montpellier, 30/111. 1880 
Quartier Mont Maur

H ochgeehrter H err!
Es macht mir besonderes Vergniigen Ihnen eine Kleine Arbeit 

zu[s]chicken zu konnen, zu welcher mir Ihr Werk “das Kapital” die erste 
Anregung gegeben hat.

Sie werden sich vielleicht noch erin[n]em, dass ich die Ehre gehabt 
habc Ihre Bekanntschaft zu machen, im Sommer 1872, bci Herm Engels, 
durch Vermittelung von Herm Lavroff.

Ich hoffe bald einige Applicationen meiner Gedanken an die Entwic- 
kelung der verschiedenen Produktionsformen in der “Revue Socialiste” 
verdfifentlichen zu Konnen. Ausserdem bereite ich noch ein grosseres Werk 
mit Beispielen, bin aber noch unsicher, ob ich die franzosische oder die 
deutsche Sprache dazu wahlen soil.

Hochachtun[g]svoll
S. Podolinski49

РЦ, (p.l, on. 5, N* 4140. Фотокопія.

48 Ідеться, мабуть, про матеріали на тему соціалістичних рухів У 
Росії й Україні, які Бенва Малон збирав для своєї «Історії соціалізму» 
Дещо пізніше з'явилася його праця, у якій був розділ про с о ц і а л і с т и ч н и й  

рух в Україні і повний переклад «Програми» журналу Громада. Див: A4alonB. 
Histoire du socialisme. -  T. 3. -  Paris, 1884. -  C. 1219-1226.

44 Лист написано німецькою мовою. Уперше переклав українською 
мовою М. Грушевський (Його ж. З починів (див. прьім. 57). -  С 207-211 У 
нашому перекладі використано переклад Грушевського:
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№ 135
ЗО березня 1880 р.

До Ф. К. Вовка в Румунію
Montpellier ЗО НІ. 1880 
Quartier Mont-Maur

Да погано, очень погано Волк, но рук опускать не следует. 
В Европе социальное движение растет нормальним, могучим 
ростом и настанет и на нашей [украинской] улице праздник. Не 
упускайте средств из Ваших рук. Я говорю зто о типографии. 
Не отдавайте ее Астафьеву. Зто человек больной, с галюцина- 
циями, закоренельїй кацап и оказавшийся до  крайноєти 
непрямьім в о дном личном деле со мною50 Вьі меня знаете 
двенадцать лет и потому, надеюсь, поверите на слово. Впрочем, 
члени его партии не имеют к нему ни малейшего доверия и я 
Вам, когда увидимся, обьясню, в чем дело. Открутитесь по 
возможности до моего приезда через 6-8 недель, а может бить, 
раньше. Скалите ему что я беру Вашу типографию и имею 
средства и желание вести то дело, которое он думает. Он, думаю, 
не посмеет возразить Вам, но во всяком случае стойте на зтом

Вельмишановний пане!
Мені приносить особливе задоволення можливість надіслати Вам 

маленьку працю*, до написання якої дав мені першу спонуку Ваш твір 
«Капітал*

Можливо, Ви пригадуєте собі, що я мав честь познайомитися з Вами 
влітку 1872 р. у пана Енгельса за посередництвом пана Лаврова.

Я сподіваюсь, що незабаром зможу опублікувати в «Revue Socialiste» 
Деякі мої міркування про розвиток різних форм виробництва** Крім 
того, я готую ще одну більшу роботу з прикладами, але я ще не певен, яку 
Для неї обрати мову — французьку чи німецьку***

3 глибокою пошаною С Подолинський
* Podolinsky S. Le travail humain et la conservation de l’energie / /  Revue 

ntteroationale des sciences biologiques. -  1880. -  Vol. 5. -  P. 57-80.
** Podolinsky S. Le socialisme et Гunite des forces physiques / /  La Revue 

socialiste. -  1880. — № 8 -  20 juin. -  P. 353-365.
*** Ця праця вийшла російською та німецькою мовами: Подолінский С. 

Труд человека и его отношение к распределению знергии //Слово. 1880. — 
№ 4/5 — С 135—211; Podolinsky S. Menschliche Arbeit und die Einheit der Kraft / /  
&ie Neue Zeit. -  1883. -  № 9 -  S. 413-424. -  № 10. -  S. 440-457.

^Див л. 130.
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крепко. Спросите М[ихаила1 П[етровича]5і или жука, или 
Сергея52 или кого бьі то ци бьіло из женевцев, КОГО они 
предпочтут и делайт£, как знаете.

Насчет Парижа могу сказать В^м. что можно иметь работу 
корреспонденции в русских газетах. Живут зтим люди — почти 
идиотьі в сравнении с Вами. В Монпелье диплом медика труден, 
почти как в Париже, й дорог — 1600 фр.

Адрес Зибера: Bern Weisenshausplatz 19 Ш Издаю новую книжку 
«Ремесла и фабрики на Украине», по~украински и тю-польски53 
Хліборобство верно вьійдет по-русски54 Пишу в «Revue Soci- 
aliste»55 и буду в «Ordre Social»*6 и верно в «Neue Gesellschafb57 
МпТз теория труда, основанная на законе единства сил, 
помещена в «Revue intemationale des Sciences [biologiques]»5* «fe 
Lavesson a), h o  скоро c приложениями к социализму появится в 
«Revue socialiste» у Малона. Там же йапечатан «Darwinisme et 
socialism#»5? и будет помещен ответ Лаврову60 а также пере
води и извещения разньїх украинских книжек.

Понятно, что ми от идей никогда не откажемся и никогда 
динамитоми кин жалом не ограничимся. Я презираю и отрицаю 
зто «оружие», хотя признаю и уважаю револьвер, винтовку и 
особенно косу на длинной палке (помните 1863 г; в Киевский 
губернии) и пику из долота61

51М. П. Лрагоманов.
52 Про кого йдеться, з’ясувати не вдалося
53 Див. л. 125, гірим. 15.
54 Праця невідома.
55 «La Revue socialiste» («Соціалістичний огляд») — щ омісячний 

журнал, заснований Б. Малоном. Виходи# у Ліоні й Парижі з 1880 р.
56 «L’Ordre social» («Соціяльний порядок?) — праці Подолинського 

в цьому журналі невідомі
57 «Die Neue Gesellschaft» («Нове суспільство») — с о ц іал -р еф о р - 

містський журнал, виходив у Цюріху в 1877—1880 pp. П р а ц і  Подолин- 
ського в цьому журналі невідомі.

58 Revue intemationale des sciences biologiques («Міжнародний журнал 
біологічних наук») Див. прим 20, л. 126.

59 1880. -  № 3 -  20 берез.
60 1880 — № 6 — 20 трав.
61 Подолинський згадує польське повстання 1863-64 pp. П овстання по

ширилося на Київську губернію і 13-річний юнак міг бути свідком цих подій*
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«Зфиопию»62 непременно оживить нужно и я на зто готов 
положить много труда и времени. Думаю, однако, что слишком 
основьіваться там не стоит, потому что прогонят.

Лишите как Вьі поступите с типографией. Мне очень важно 
знать зто.

Ваш С. Подіолинский]
НЛІА, ф. 1. спр. В-3414, арк. 1—3. Автограф.

№ 136
8 квітня 1880 р. 

До К. Маркса в Лондон
Montpellier, 8. IV. 1880 
Quartier Mont Maur

Hochgeehrter Herr!
Ich glaube nicht besser sie fur Ihren Brief danken zu konnen, als inden 

ich gestehe, dass ez mir eine so innige Freude erzeugt hat, wie es ueberhaupt 
sehr selten geschieht. Hire Sorge um meine Gesundheit hat mit besonders 
geriihrt und ich beeile mich deshalb, Sie zu benachrichtigen, dass es damit 
nicht so schlecht steht, wie Sie vielleicht gehort haben. Wenn mich meine 
Kenntnisse als Arzt nich tauschen besitze ich eine ausdaumde Organisation, 
die mir noch geraume Zeit das Arbeiten ermoglichen wird.

Mit besonderer Ungeduld erwarte ich Ihre Meinung uber meinen 
Versuch, die Mehrarbeit mit den herrschenden physikalischen Theorien in 
Einklang zu bringen.

Hoc[h]achtungsvoll S. Podolinsky63.

№ 137
19 квітня 1880 p.

До Ф. K. Вовка в Румунію
Montpellier, 19.IV.1880 
Quartier Mont-Maur

Дорогий Вовче, ja справді помиливсьа за друкарні, дума]учи 
ичо наша у Румунці 1 бажаіучи узьати jeji на себе. Та нічого не

62 Не встановлено, про що йде мова
w Лист написано німецькою мовою Тут використано переклад Гру- 

^евського (див. л. 134, прим. 49):
Монпельє 8/IV. 1880 К 
Квартал Мон-Мор
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Majy проти того, щоб ту, шчо в Україні, віддати Астіафjejeeij, бо 
нічого справді важного проти joro не зна|у Вчора ja вернувся
з [еневи, де бачився с М[ихаілом] ПІетровичем]. Він дума так 
само, jaK і ja Надііусь бути в Іюні у Вас.

Ваш шчириі С. Под(олинскі)]
П.С. Hexaj беруть друкарньу кацапи, бо ми не можемо 

вести jeji тепер на Україні.
НА!А. ф 1, спр. В 3415, арк 1 Автограф

№ 138 
8 травня 1880 р.

' До М. 0. Павлика в Женеву
Дороги) Па$лик, дуже прошу Вас почека)те до 6— 8 1]ульа, 

коли матиму при]хати в Женеву. Поговоримо, шчо робити далі. 
Ja дістав лист од Вовка про упорьадкуванньаі типографі)і в 
Румунці, у jo ro  іесть лише 500 фр. і шче буде 250, але jOMy не 
дуже nipjy  JoM y  пишуть, шчо за Богуславського брехньа і нібито 
він нікого не видав.

Просить Міихайлаї Піетровича] писати мені. Він дуже не доб
ре робить, бо ми конче нічого не знаіемо, що дііетьсьа на світі.

Кланьаітесь усім нашим і буваде здророві.
Ваш С. ПодолІинскийІ

Шчо за виданьа Плеханова, Лаврова, Пащенка і Ко?64
Вельмишановний пане!
Я думаю, що не зможу краще подякувати Вам за Ваш лист, як 

признавшись, що він приніс мені таку сердечну радість, як це взагалі 

мені дуже рідко трапляється. Ваше піклування про моє; здоров’я мене 
надзвичайно схвилювало, і тому я кваплюся повідомити Вам що справа 
не гака погана, як Ви певне чули Якщо мені не зраджують мої знання як 
лікаря, то я маю такий витривалий організм, який дасть можливість 
працювати мені ще довгий час.

З особливим нетерпінням чекаю я Вашої думки щодо моєї спроби 
погодити додаткову працю з панівними фізичними теоріями.

3 глибокою пошаною C. Подолинськнй
<>4 На початку 1880 р. за ініціативою групи емігрантів (П. Лаврова. 

Ґ Плеханова та ін ) було засновано видавництво соціялістичної літератур** 
«Русская социально-революционная библиотека». До участі в цьому 
видавництві було запрошено М Драгоманова, який погодився посилати 
літературні праці, але відмовився ввійти до редакції До видавничих справ 
був залучений революційний емігрант В Пащенко.
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Попросить от Натіалії] АкимІівНи)65 Людмилу Михайловну66, 
щоб вона прислала jeji, шчо має із модних часописів, остані 
номери, sousbande67 бо ми, живучи на селі, нічого такого не 
маіемо, а треба дешчо пошити.
Montpellier quartier 
Mont-Maur, 1880, 8 M aja.

ЦДІАУЛ, ф. 663. on і, спр. 225, арк. 122—123. Автограф

№ 139 
4 червня 1880 р. 

До П. Л. Лаврова в Лондон
Montpellier, 4. VI. 1880 
Quartier Mont Maur 

Многоуважаемьій Петр Лаврович!
Будьте так добрм, если можно, пришлите мне зкземпляр 

«Хитрой механики» по-русски. У меня Маїоп просит ее по- 
французски для «Revue Socialiste», но у меня єсть только моя 
украинская переделка, которую я не считаю себя вправе пере
водить под заглавием автора. Из Женевьт мне также не могли 
прислать русского оригинала.

20 июня в «Revue Soc[ialiste]» вьійдет моя работа о труде6* с 
некоторьіми, к сожалению, очень краткими приложениями к 
социализму. Кроме того вьійдут такЖе в вйде беллетристики*. 
«Парова машина»69 с добавленнями и «Богацтво и бидность»70

Не будете ли Вьі в течение лета в Швейцарии? Мьі намереньї 
приехать туда месяца на три.

Крепко жму Вашу руку. С. Подіолинский)
ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д. 360, лл. 52—52об. Автограф.

65Дружина C. Подолинського.
66Дружина М. Драгоманова.
67Бандероль (дослівно: «перев'язані стрічкою») (фр ).
68 Podolinsky S. Le socialisme et l*unit6 des forces physiques //La Revue socialiste, 

1880. -  N. 8. *- 20 juin. -  C 353-365.
69La machine a vapeur. Conte socialiste traduit de Гоисгаіпіеп. -  Marseille, Jean 

bombard Editeur-Libraire, 1881. Книжечка вийшла анонімно.
70 Podolinsky S. Richesse et pauvretS — Dialogue economiques entre paysans 

^Hicrainiens / /  Le travailleur. -  Marseille. -  1881. -  N. 12. -  17 juillet -  N. 13. -  24 
juillet-N. 15.-7 aout.
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№ 140

До П. Л. Лаврова в Париж
Женева 3.VII. 1880 ;/ 
33, rue de Montbrillafit.

Многоуважаемьій Петр Лаврович!
Будьте так добрьі, если можно, пришлите мне адрес 

Тодоровича. Недели через две думаю ехать в Румьінию и 
Галичину Дорогой буду и в Сербии и очень желал бьі иметь от 
Тодіоровича! несколько адресов его то^арищей. Я обращусь 
также и к Жуевйчу, если он в Париже, но его указаний мне 
недостаточно; он давно не бьіл на родине и, очевидно, 
разошеіїся с крайними.

Очень благодарю Вас за «Хіитрую] м[еханику]» и пришлю 
Вам ее  перед отьездом.

Уважающий Вас С. Подолинский
ГАРФ, ф. 176£, оп. 4, д. 360, л. 53. Автограф.

№ 141 
27 липня 1880 р. і 

До В. К Смірнова в Берн
Женева 27/VII 1880 
33, nie de Montbrillant.

К большому моєму сожалению, Валериан Николаевич, я не 
могу исполнить Вашего желания, так как все средства, которьіе 
бьівают у меня или у моих блйжайших знакомьіх заранее и 
сполна затрачиваются частью на украинские издания, частью 
на поддержку наших змигрантов, котормх теперь уже не мало. 
В настоящую минуту, благодаря разгрому в Киеве и Одессе71 
дела наши в особенно критическом лоложении.

Жму Вашу руку. С, Под[оминскийі
ГАРФ, ф 1737, on. 1, д. 58, л. 45. Автограф (Поштова картка).

З липня 1880 р.

71 У 1879-1880 р(>. у Києві та Одесі відбулися арешту серед членів 
Громад.
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№ 142
21 лютого 1881 p.

До M. С. Подолинської в Київ
[...]
Je не ferai pas la moindre concession qui soit en disaccord avec les 

devoirs de la famille oil avec la dignity et les int^rets de mes enfants. 11 m’a 
cOfltS beaucoup de peine d* avoir le petit Alexandre chez moi. Mais 
premi&rement, je le consid&re comme mon devoir, car dans le doute1 il vaut 
mieux acquitter dix coupables que depunir un seul innocent.2

[...]
Gazette des tribunaux. —Pari$ 1885. -19 nov. -  C. 111Z [Цитата частини листа ]

1 Третій син С Подолинського, народився в Женеві 9 вересня 1880 р. 
Можливий натяк на те, що Подолинський вагався, чи він справді був 
батьком Олександра.

2 Збереглася лише та частина цього листа, яку Марія Подолинська 
використала проти невістки Наталії в судовому процесі в Парижі:

«Я не зроблю найменшо! поступки, котра суперечила б родинним 
обов’язкам або честі та інтересам моїх дітей. Мені завдало багато болю 
Мати при собі малого Олександра. Але, по-перше, я уважаю це за свій 
обов’язок, бо в разі сумніву краще виправдати десять винних, ніж покарати 
одного невинного» (Судова газета. — 1885. — 19 листоп. — C. 1112).
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№ 143

До М. С. ПодолинськоІ в Київ
Montpellier, 24.П. 1881.

Ма chere Maman 
Ти пе рейх pas Те figurer la tristesse que m’a infligee ta demiere lettre, 

car j ’admets sa justesse sous beaucoup de rapports. Cependantje ne pouvais 
pas agir autrement que je ne l’ai fait et je ne puis m'en repentir. En ce qui 
Vous conceme mon Pere et Toi, vous avez derriere vous une si longue vie 
d’honneur que rien ne peut vous atteindre. Toute autre est ma position 
envers mes enfants. Les privant de leur mere et attristant ainsi toute leur 
enfance je risquerais beaucoup de ne pas reussir en fin de compte lorsque 
dans la suite Nathalie voudrait se rapprocher d’eux et les seduire par son 
caract&re gai et plus facile que le mien. £lle pourrait facilement mettre la 
discorde entre nous. En outre N[athalie] temoigne un repentir aussi sincere 
et aussi stable que son caractere mobile peut le supporter. Pour mon compte 
je pourrais tomber beaucoup plus mal en me separant completement de 
N[athalie], sans parler des ennuis et de la tristesse d’une vie solitaire pour 
mes enfants et pour moi. En somme je suis reste parfaitement consequent 
et c’est elle qui est venue en devant de moi et je craignais d’etre beaucoup 
trop cruel en refusant de la recevoir. Je suis sur ma ch&re Maman que le 
temps t’ammenera d’envisager la question a peu pres de la fa^on dont je 
viens de Texposer. Les enfants vont tous bien. Alexandre devient plus vif, 
son teint s’ameliore, il est trfcs grand et temoigne Гintention de faire ses 
dents.

Je T’embrasse Toi et mon P&re de tout mon coeur.
Votre fils. S. Podolinsky3 

РГИА. ф. 1412, on. 29, д. 269, лл. 23— 23 об. Засвідчена копія

24 лютого 1881 p.

3 Монпелье, 2411.1881 
Дорога мамо/
Ти не можеш собі уявити, якого смутку завдав мені Твій о с т а н н і й  

лист, бо я визнаю його справедливість у багатьох відношеннях. О дн ак ,я 
не міг діяти інакше, як я вчинив, і не можу за це каятися А якщо казати  
про Вас, Тата і Тебе, то Ви прожили таке довге і чесне життя, що Вас нішо 
не може торкнутися. Моє становище щодо моїх дітей зовсім інше Якби 
я позбавив їх їхньої матері, затьмаривши цим усе їхнє дитинство, я в р е ш т і "  

решт навряд чи здобув би успіх, коли Наталі пізніше захотіла б з б л и з и т и с я
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№ 144

До П. Л. Лаврова в Парил
Montpellier, 26.111. 1881 г.
Quartier Mont-Maur.

Многоуважаемьій Петр Лаврович!
Не можете ли Вьі оказать нам большую услугу: прислать 

все, что у Вас єсть из изданий «Народной Воли« на нескоііько 
дней. Мьі составляем здесь народную книжку, которая по всей 
вероятности вьійдет по-русски и по-украински, но ни в Женеве, 
ни в других местах не можем достать коллекции «Народной] 
Віоли]». Если она у Вас єсть, то будьте так добрьі и уделите нам 
еє на время и назначьте срок для ее возвращения4

26 березня 1881 p.

з ними і переманити їх до себе своїм веселим характером, більш легким, 
ніж мій Вона легко могла б посіяти незгоду між нами. А крім того, 
НІаталі] виявляє таке щире і тривке покаяння, наскільки може дозволити
11 мінливий характер. Щодо мене, то мені було б набагато гірше, коли б я 
остаточно розлучився з НІаталі], не кажучи вже про нудьгу і смуток 
самітнього життя — як мого так і моїх дітей. Назагал я повів себе цілком 
послідовно, і це вона прийшла до мене, а я боявся, що здамся надто 
жорстоким, якщо відмовлюсь прийняти її. Я переконаний, дорога Мамо, 
що з часом і Ти подивишся на це питання більш-менш так, як я Тобі 
щойно це виклав. Діти почувають себе добре. Олександр стає жвавішим, 
У нього поліпшується колір обличчя, він дуже великий і в нього от-от 
проріжуться зуби

Цілую Тебе і Тата від усього серця
Ваш син С.Подолинський

Копія листа завірена київським біржовим нотаріусом 20 вересня 
1885 p.:

«Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что представленная копия во 
ьсем сходна с писанньїм на французском язике письмом, предьявленньїм 
Для проверки мне. киевскому биржевому нотариусу г-ю Мариею 
Сергеевною Подолинскою, живущею по Зспланадной улице в собственном 
Д°Ме. г. Киев, сентября 20 дня 1885 г. виходіной] по кн. № 667

Киевский биржевой
Нотариус (підпис нечіткий].»
РГИА. ф.1412, оп.29, д  269. л 23.

4Див. л. 145.

311



Кончились ли уже в Париже преследования против русских? 
Крепко жму Вашу руку. С. Подолинский

ГАРФ, ф. 1762, оп. 4, д . 360, л. '54 Автограф.

№ 145
29 березня 1881 р. 

До М. П. Драгоманова в Женеву
[Дописано, в листі М Павлмка до  М. Драгоманова:]

Окрім заміток5 П а в л и к а ,  до котрих ja  пристаіу теж (мінус поп
равки про Жука і Чер[ний[ Періедел])6 , M a jy  додати деіаки інші: 

На 4 стр. j a  пропонуіу вгорі поставити замість слов: что 
она сь-такимь же невниманіемь относится и пр.

На ст. 8(.) мені здаіетьсьао випустити підчеркнути слова до 
решту, від чого вражіньньа ycijej замітки стане разом і ціль- 
нішчим і делікатнішчим дльа тих льудеі, котри те діло зробили.

Публікація: Листування Михайла Драгоманова... С 418— 4J9 '

5 Частина- листа М. Павлика до М. Драгоманова, якої стосується до
писка C / ПодолиНСЬКОГО: \

« Дістали коректуру № 1 «Вільно^ спілку» На Mij погльад початок 
(ст. 1—-3) написанні дуже важко j темно, а конець «Смерть Алекс 11» не 
вигладжениі, ]ак слід. ІПчо Ж до змісту, то на ст. 6 ja по згадкам написав 
ті резони, котрі загально приводились на женевських зборах в користь 
організації по государствам. Не зна)у тепер, іаку саме резольуцііУ 
приймали вони, тілько не пригадуіу собі, шчоб хто-небудь приводив 
наведенні у Вас резон На всьакиі случа) Ви добудьте саму резольуцііУ» 
або хоть спитаjre кількох льудеі різних кружків. В усьакім случаіу головні 
мотиви всіх спорів лротів Вас були — ті, шчо держава шчось більше вигідне 
дльа соц. орг. і більше натуральне, ніж націіа. Потім ja не знаіу, чи слід 
приводити лрцмір Жуковського і льудеі «46р. Передела», і чи не крашче 
сказати загальної) «маіже всі бесідники з росс і польских соціалістів* 
Коли ж уже згадувати це, то треба докладнішче сказати про Ж еневськії 
збори по цему поводу Нарешті на 4 ст. ja  випИсав з CBojeji нотатки, 
кілько газет виходило в Pociji 1880 р. — Шчо ж дб решти, то ja цілком 
годжусьа з усім.

6 «Чорний переділ» — таємна організація народників, яка виникла в 
серпні 1879 р. після розколу «Землі і волі». Видавала журнал ЧерньїЙ 
передел. Виходив у 1880—1881 pp. Видруковано 5 номерів.
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№ 146

До М. 0. Павлика в Женеву
Montpellier 8 . V 1881.

Ніколи ja не обіцьав ні М[иха]лові] ПІетровйчу]7 ні Вам 
давати більш 300 фр. на все, т. j 200 — на «Гріомаду]»8 і 100 
Вам, а коли міг, то справді посилав більше, то вже по Mojej 
ддброі волі, а не по обовіазку і буду посилати, коли будуть 
гроші, і Міихайо] Щетрович] мені навіть того і не каже, шчо 
Ви, і не відрікаіетьсьа роботи в «Громаді» і навіть nponoHyje 
мені взьати на себе редакцііу і адміністріацііуі «Громади». Пишу 
шче ранше Вашого листу шчоб всьу Вашу повість9 помістив в З 
номер. HijaKHx вказок од Вас не npHjMajy бо сам знаіу шчо 
мені робити, і довги заплачу за М[иха]ла1 ПІетровича]. Коли 
будете писати до «Гр[омади]», ]а буду дуже радиі, а коли ні, то 
певно ні)акого одробітку од Вас правити не буду.

Ваш С. Подіолинский]
Чи послали «Народную] В[олю]» Лаврову?10 Прошу дуже, 

напишіть.
ЦД1АУЛ, ф. 663, on. 1. спр. 225. арк. 124 Автограф (Поштова картка).

№ 147 
22 травня 1881 р. 

До М. 0. Павлика в Женеву
Montpellier 22. V 1881

З тим, щоб усьу Вашу повість надрукувати вкупі в № 4 (на 
тих умовах, шчо Ви кажете), ja згоджуіусь, тілько вона мігтиме 
виіти не раніше ]ак в октьабрі, через уплату довгу і випуск № З 
к 1 августу. Ja не добре розумну, про іаку статьу М[ихаіла] 
ПІетровича] Ви говорите, чи про пісні, чи іншу? З чого ж буде

7 М П. Драгоманов.
8 Громада — український політичний журнал радикального напряму, 

який виходив у Женеві в 1878—1882 pp. У 1881 р. до редакції належали 
М Драгоманов. C. Подолинський і М. Павлик

9 Ідеться про повість М. Павлика «Вихора».
10 Див. л. 144

8 травня 1881 p.
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зложена третьа книжка? Чому так довго нема коректури? Пер- 
ти\ лист мені сподобавсьа, но все ж ja думав, шчо статьа цьа 
не буде більш 2—2,5 листів11 Окрім того, ja примічаю і в jeji, хоч 
не в великій мірі, органічну ненависть проти льахів, з чим ja 
до решту не згоджуіусь. Дльаі мене, jaK і дльа більшої часті 
правобережних українців і Галичан, льахи симпатичнішчі від 
москалів або Іидів. Взагалі, ja просив би,,шчоб мені прислали 
коректуру раньше і на дoвшиj час (т. je. першу.коректуру), то ja 
міг би робити більш заміток, не звеличаіучи Кузьминоїі пращ.

Не розумну ja теж, іаку статьу М[ихаіло] ПІетрович] хоче 
друковати осібно? Коли не громадську то вона до «Громади» 
не касаіетьсьа, а коли то про пісні1? , то нашчо jiji осібно 
видавати, і jaK навіть ніде не робитьоьа, бо це визначає самому 
руйновати часопись. Повість інша річ, окрім того, вона виіде в 
№ 4 «Громади», чого, по MOjij думці, не можна зробити з статьоьу 
з пісньами. По-MOjeMy, крашче зробити так: в № 3 помістити 
пісні, їталЦу, Біжучи справи по УкрІаіінІ) і Галичині13 і мі) 
перегльад Західноіевроіпеіського) соціалізму]14 Це буде вкупі 
6—7 листів і може BHjTH к 1 августу. Повість в ^ д е  в октьабрі, а 
в декабрі —1 № 5, дльа котрого дуже дьакуватиму Вам за статьу 
про спілки робітників] на Укр[аііні] і Галичині (2-2,5 л.) Ту 
книжку теж можна зробити в 6— 7 л. і на тім покінчити 1881 рік. 
Це буде 32 л. за рік, що, з уплатоіу дрвгу, шче дуже добре. 
Поговорить з МІихаілом] Піетровичем] і даіте мені відповідь 
jaKHajuiBHfliue. Пришлить, коли можно, рукопись повісті, коли 
ні, то першу коректуру і взагалі присилайте всі перші коректури. 
Пришліть 20 екземпльарів № .2, мені дуже потрібно (petitpaquets15 
залізніицеїу]). Посилаіу шче деіакі книжки М[ихаілові] 
[Петровичу]. l^artbajTecb іому і всім од мене і Н[аталиі] 
Аікимівни].

Ваш С. Подіолинский]
ЦДІАУЛ, ф 663, on 1, спр 225, арк 126—127 (Автограф)

11 Ідеться про статтю Ганни Павлик «Мої і людські гріхи, а панська та 
попівська кривда»

12 Ідеться про працю М. Драгоманова «Нові українські пісні про 
громадські справи».

13 Рубрика хроніки.
14 Стаття C. Подолинського «Перегляд громадівського руху в Західній 

Европі».
15 Малими пакунками (фр.)
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№148

До А. Н. Пипіна. а Петербург
Quartier Mont-Maur. 
19 августа 1881. 

М илост ивий Г осударь! 
Тому полгода я послал в редакцию Вашего уважаемого 

лурнала16 статью о реализме в украинской литературе, но не 
имею о судьбе ее извеетий'7 Покорнейше прошу об уведомле- 
нии, для присьілки почтовьіх расходов. на случай, что статья 
моя может бить напечатана. 

Ваш покорний слуга Сергей Подолинский
НБУ Ін-трук^Х 16 958 (Тутвикористана.машинописна копія). Оригінал 

зберігається в. Бібліотеці їм. Салтиковл-Щедрина (С.-Петербург)., відділ 
рукописів.

.19 серпня 1881 p.

16 Журнал Вестяик Европьі — російський щомісячний науковий, 
суспільно-політичний та літературний журнал. Виходив у Петербурзі в 
■466—19.18 pp.

17 Стаття, не була надрукована.





ДОКУМЕНТИ





Офіційні документи

№ 1
З ч ервн я  1814 р .

Ухвала Київського дворянського зібрання 
про дворянське походження Подолинських

Родословная и доказательства о дворянстве дворянина 
титульного советника Йвана Подолинского

1814 года июня 3 по указу Его императорского величества 
дворянское депутатское собрание рассмотрело доказательство
о дворянском происхождении Киевского повета титулярного 
советника Йвана Подолинского при прошении им представлен- 
ньіе нашло:

1-е Вьіпись с акт[ов] Гродских Киевского воєводства и гіовета 
1784-го года генваря 12-го дня со внесением в оньїе обьявления 
с засвидетельствованием о происхождение фамилии дворян По- 
долинских урядово вьіданная и 1781-го года февраля 16-го в 
актах Гродских Брестских заявленную, из которой усматривает- 
ся, что брестского воєводства в Поульском приходе находятся 
действительньїе дворяне и владелцьі недвижимьіх потомствен- 
ньіх имений на Подолах Подолинские, из числа которьіх вла- 
дельцев, яко то: Осип и Степан родньїе братья Подолинские,
переселились на жительство из Брестского, в Киевское воєводст
во на Украйну. Жительствуя в Брестском воеводстве, Осип По- 
Долинский имел сьіна Степана, а Степан родной брат Осипов 
имел сьіна Федора и когда Степан Осипов снн без ведома родного 
свого дяди Степана, назвав его уже умершим, намеривал продать 
часть на Подолах состоящую, то писарь Брестского повета Ста- 
Нислав Войцех, Осип, Йван, Севестиян, Георгий и Гарасим По
долинские, к тому его недопустили, по той причине, что упо- 
Мянутьій дядя Степан, в Брестском воеводстве жительствуя имел
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сьіна Федора, а на Украйне и более их,мог гфижить, чем д о к а -  
зьівается, что Степан Осипов сьін, и родной его дядя Степан 
Подолинские суть действительно тойже;самШ фамиЛйй на По
долах ПОДОЛИНСКИХ;

2-е Родословная фамилии Подолинских доказьівающим ти- 
тулярньїм советником Йваном Подолинским подписаная;

3-є Патентьі из Правительствующего Сената за подписом гос
под сенаторов и при печатях на чиньї, 1-й губернского секретаря 
20-го февраля 1806-го года под № 171, а 2-й коллежского сек
ретаря 21-го июня 1807-го годом за №1867 в Санктпетербурге 
дворянину. Йвану Подолинскому вьіданньіе;

4-е Аттестат 1813-го года декабря 19-го в Санктпетербурге из 
Плавного почтового правлення титулярному советнику Йвану 
Подолинскому о гїродолженной им в оном елужбе в должности 
секретаря за подписом директора господина действительного 
статского советника и кавалера Николая Жулковскоґо данньїй 
с приложением Казенной печатй и пояснением о проХодящей 
им в разньїх должностях 1795-го года сентября с 15-го числа 
проходимой похвально и успешно вьісочайшей служби, за что по 
именному его Императорского величества повелению произ- 
веден в чин титулярного советника;

5-е Герб Вонж* с историческим оного описанйем;
6е фамилийньїй список маршалом Киевского повета кол- 

лежским советником Головинским вьіданньїй с изьяснением, 
что титулярньїй советник Йван Наумов сьін Подолинский имеет 
сьіна Андред, жительствует в городе Киеве, при Посподиіне граж- 
данском губернаторе секретарем и имеет мужеска пола дворо- 
вьіх людей. — И как таковьіми вьіше сего упомянутьіми доказа- 
тельствами, поелику проситель господин титулярньїй советник 
Йван Подолинский из дворян происхождение своє от отца Наума, 
деда Степана и прадєда Осипа. Герба вонжа Подолинского восста- 
новляет. и что предки его равно как и он издревле ведя жизнь 
благородную приличньїми дворянству преимуществами и 
гербом вонж пользовались и пользуется и в том сие собрание 
удостоверяет; — Для Того по силє всемилостивейше КОНфИр' 
мованой дворянству грамотьі, статтей 92-й, параграфа 12-го и 
77-й, признав доказательства достаточними определили.

просителя титулярного советника Йвана Наумова сьіна, Сте' 
панова внука, а О си п о ва  правнука, герба вонж П о д оли н ского  с

1 Вонж — вуж (полх
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сином его Андреем дворянской родословной книги в Первую 
часть2 внесть и грамоту за уплатою в дворянскую сумму пят- 
дисяти рублей, вьідать. — [підпис нерозбірливий]

ДАКО, ф. 782 on. 1. спр. 9505, арк. 1849. Копія• ф 782, оп 2, спр. 383, арк. 
134-136

№ 2 
27 жовтня 1851 р. 

Метрика народження и хрещення 
С. Подолинського

По указу его императорского велйчества Киевская духовная 
консистория за надлежащим подписом и приложением казенной 
печати дан<> сия действительному;статскому советнику и ка
мергеру Андрею Ивановичу Подолинскому в том, что рождение 
и крещение сьіна его Сергия, в Метрической книге Звенигород- 
ского уезда села Ярославки при Преображенской церкви запи
сано под № 7 сими словами.

«Тьісяча восемсот пятьдесятого года роди лея месяца июля 
девятнадцатого, а крещен августа шестого числа сьда Сергий, 
родители селения Ярославки помещик действительньїй статский 
советник Андрей Иванов сьін Подолинский и законная его жена 
Мария Сергеевна Подолинская, оба православного вероиспо- 
ведания; восприемники бьіли: действительньїй статский совет
ник Йван Наумов Подолинский и князя Сергия Данилова Куда- 
шева жена Матильда Октавова дочь3; совершил таинство кре- 
Щения приходской священник Йван Молчановский с дьячком 
Петром Кавецким.»

Вьідано же сие свидетельство вледствие прошения его.
Киев, октября 27 дня 1851 год.
Протоиерей Тимофей Сухобрусов
Помощник секретаря ПоХилевич
Столоначальник Алексей Пахаловский

2До першої частини родовідної книги вносили роди, який дворянсь
ке звання надавав цар. Родовідна книга містила дані про спадкових дворян.

3Кн м  а . Кудашева (урод* гр. Швазель-Ґуфьє) — бабуся C. Поло
нинського по матері
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1 Печатка 
київської д у х о в н о ї  

( К о н с и с т о р і ї ]

ДАКО, ф. 782, оп. і, рпр> 95Q6. &рк 12. Завірена колія.

№ З

22 червня 1866 р.
СВІДОЦТВО С, ПОДОЛИНС|>КОГО

про складання гімназичних іспитів

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Подолинский Сергей, из дворян, 16 лет от роду, вероиспо- 

ведания православного, подвергался. в має месяце 1866 года4, 
вместе с учениками УП класса Киейской 1-ой гимн^зии5 испм- 
танию из гимназического курса оказал познания:

1, В Законе Болієм весьма. удовлетворительно
2 Русском и славянском язьїках удовлетворительно
3. Русской словесности
4. Латинском язьіке
5. Греческом язьіке
6 Немецком язьіке
7 Французском язьіке
8. Истории всеобщей
9. Истории российской 
10; Географи и всеобщей
11. Арифметико
12. Алгебре
13. Геометрии
14. Тригонометрии
15. Физике и космографии
16. Естественной истории
17 математической и

физической географии

удовлетворительно 
удовлетворительно 
удовлетворительно 

весьма удовлетворительно 
весьма удовлетворительно 
вееьма Удовлетворительно 
весьма удовлетворительно 
весьма удовлетворительно 
весьма удовлетворительно 
весьма удовлетворительно 
весьма удовлетворительно

4 Прохання про допущення сина до іспитів Андрій П о д о л и н с ь к и й  

написав на ім’я директора гімназії 12 квітня 1866 р. (ДАМК, ф. 108. оп. 39. 
спр. 7, арк. І8)

5 Подолинський склав іспити за весь гімназичний курс на підстав* 
знань, набутих під час домашнього виховання.
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На основаним произведенного испьітания Педагогический 
сО0ЄТ Киевской Доа гимназии в заседании своем 21 июня 1866 
рода признал Подолинского способньїм к университетскому уче
нню. В удостоверенйе чего й дано сие свйдетельство за надле- 
^ашею подпйсью и приложеннем казенной печати.

Киев, июне 22 дня 1866 год.
Директор Киевской 1-ой гимназии.
Инспектор Киевской 1-ой гимназии.
Секретар Педагогического совета 

ДАМК. ф. і 08. оп. 39. спр. 7. арк. 110. Друкарський примірник

№ 4
8 серпня 1867 р. 

Прохання С. Подолинського 
до Ради Київського університету 

про допущення до вступних Іспитів
В Совет университета Св. Владимира 

Сергея Подолинского

ПРОШЕНИЕ
Желая поступить в число студентов университета Св. Влади

мира на физико-математический факультет по розряду естест- 
венньїх наук, честь имею покорнейше просить допустить меня 
к проверочному испьітанию6 Прилагаю при зтом необходимьіе 
документи7 Сергей Подолинский

жительство имею в Липках,
•в доме Гедузна*
ДАМК, ф. 16, оп 306, спр. 38, арк. 21. Оригінал.
‘Прохання на дострокове допущення до іспитів Сергій Подолинський 

подав ще в березні, мотивуючи його потребою виїхати до Криму на 
вікування Прохання відхилене Радою університету, незважаючи на 
Медичну посвідку від проф. Мерінга (ДАМК. ф 16, оп.306, спр.77, арк. 1).

7Подані документи свідчать, що Подолинський мав домашнє вихо- 
^ння (ДАМК, ф. 16. оп.368, спр 38, арк 115) Після допущення до іспитів і 
Успішного їх складання Подолинський підписав зобов'язання не входити 
ь Масонські ложі і таємні товариства (ДАМК, ф 16. оп.368, спр.38, арк 163,
*68, 175).

^Будинок Ґедуена містився на Еспланадній вул. (тепер вул Бого
мольця) (ЦДІАУК, ф.486, оп 5, спр 198, арк. 117).
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Оцінки С. Подолинського з випускних іспитів 
фізико-математичнрго факультету Київського 

університету
Имена и фамилии Подолинский Сергей

анатоми я человека віесьма] уїдовлетворительно]
физйологйя человека уїдовлетворительно
минералогия в. у
неорганическая химия в у.
физиология ростений в. у
физическая география в. у
анатомия в. у
физиология в. у
систематическая морфблогия ростений в. у
зоология в. у
органическая химия в. у
геологи я в. у.
техническая химия в. у
сельскохозяйственое лесоводство в. у
сравнительноя’ анатомия в у

Из, богословия удовлетворительно 
кандидатом9

Декан Ивіані Рахіманинов]

ДАМК. Ф. 16, оп. 310, спр. 127, арк 4.

№ 5
Травень 1871 p.

9 Це свідоцтво давалр Подолинському право на захист к а н д и д а т с ь к о »  

дисертації (див. док. № 6).
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Диплом кандидата природничих наук, 
виданий Київським університетом 

С. Подолинському
Под вьісочайшим покровительством 

всепросветлейшего, державнейшого, великого 
государя Александра Николаевича 

императора и самодержца всероссийского 
и проч. и проч. и проч.

Совет императорского университета Св. Владимира, во ува- 
жение к отличньїм успехам в науках10 Действительного студента 
Сергия Подолинского, утвердил его в 5-й день ноября 1871 
года (на основании 11 OS Общего Устава Императорских 
Российских университетов Вьісочайше утвержденного 18 июня 
1863 года, и согласно удостоєнню Физико-математического фа- 
культета) в степ єни кандидата естественньїх наук со всеми пра
вами и преимуществами. Вьісочайше дарованньїми кандидатам 
Российских Университетов. В засвидетельствованйе чего дан 
ему. г. Подолинскому, сей диплом за надлежащею подписью и с 
приложением большой университетской печати.

Киев, ноября 24 дня 1871 г.

Ректор Императорского университета Св. Владимира,
Действительньїй Статский Советник и кавалер Я Бунге
Декан физико-математического факультета Ив. Рахманинов 

№ 945
РГИА, ф. 1653, on І. д. 27, л. 1. Оригінал
ДАМК. ф. 16, on. 310, спр 127, арк. 141. Друкований примірник.

№ 6
24 листопада 1871 p.

10 21 червня 1871 р. Рада університету визнала C. Подолинського дійсним 
студентом, а 27 жовтня Фізико-математичний факультет звернувся до Ради 
Університету з проханням надати Подолинському ступінь кандидата 
природничих наук за працю "Синтез цукрів"
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27 травня 1876 p. 
Диплом лікаря, виданий С. Подолинському 

Вроцлавським університетом
Q.D.B.V.

SVMMIS AVSPICIIS 
SERENISSIMI AC POTENTISSIMI PRINCIP1S GVILELMI 
IMPERATOR1S AVGVSTI GERMANIC1 BORVSSIAE СБТ.

REGIS AC DOMINI NOSTRIIVSTISSIM1ЕТ CLEMENTISSIMI 
EIVSQVE AVCTORITATE REGIA 

VNIVERSITATIS LITTERARVM VRATISLAVIENSIS 
RECTORE MAGNIFICO 

IOANNE GODOFREDO GALLE 
PHILOSOPIAE DOCTORE ARTIVM LIBERALIVM MAGISTRO 

ASTRONOMIAE PROFESSORE PVBLICO ORDINARIO SPECVLAE 
ASTRONOMICAE DIRECTQRE 

ORD1NIAQVILAE RVBRAE IN CLASSE TERTIA CVM LEMNISCO 
ET ORDIN1S ^EGIONIS HONORARIAE FRANCOGALLICI EQVITE SQCIETA-

TIS REGIAE
LONDINENSIS ASSTRONOMICAE ET ALIARVM SOCIETATVM 

LITTERATR] ARVM SODALI 
EX DECRETO ORDINIS ^EDICORVM 

PROMOTOR LEGITIME OONSTITVTVS 
OTTO SPIEGELBERG 

MED. ET CHIR. DOCTOR PROFESSOR PVBLICVS ORDINARIVS 
CLINICISYNAECOLOGICI DIRECTOR ORDINIS AQVILAE 

RVBRAE QVARTAE CLASSIS NEC NON CRVCIS FERREAE EQVES REL. 
MEDICORVM ORDINIS H. A. DECANUS 

SERGIO TODOLINSKY RVSSO 
EXAMINE MAGNA CUM LAVDE SVPERATO ET DISSERTATIONE 

DE FERMENTO PANCREATIS CORPORA ALBVMINOSA SOLVENTE 
IN PUBLICO DEFENSA 

MEDICINAE ET CHIRVRGIAE DOCTORIS 
NOMEN IVRA ET PRIVILEGIA RITE CONTVLIT 

COLLATAQVE 
PVBLICO HOC DIPLOMATE 

DECLARAV1T 
DIE XXVI. MENSIS MAII A. MDCCCLXXVI.

[підпис- Otto Spiegelberg] [decanus]

№ 7
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________ о _________
VRATISLAVIAE 

TYPIS OFFICINAE VMVERSITATIS (W. FRIEDRICH)"
РГИА, ф 1653. on. 1. д. 27. л. 4. Оригінал.

№ 8
22 березня 1876 p.

З актів про купівлю-продал 
будинків Подолинських у Києві

[...] Жена действительного статского советника Мария Сер- 
геевна Подолинская продала собственньїй свой деревянньїй дом 
со всеми при нем строениями и землею в количестве 475 саж., 
состоящий в г. Киеве Дворцовой части по Институтской улице, 
в местах с двух сторон усадьбьі действительного статского со
ветника ФедораМерингаи содной чиновникаФедорова, мерою 
земли в длину по улице 17 саж. 1 1 /2  арш., а в глубину — с правой 
строньї 24 саж., с левой — 26 саж. 1 1/2 арш. и с задней — 21 саж. 
1 арш., доставшийся мне от действительного статского 
советника Федора Федоровича Меринга по купчей крепости,

“Переклад з латини:
Хай Бог благословить. Під найвищим патронатом Найсвітлішого й 

наймогутнішого князя Вільгельма Німецького Імператора Прусії й інше, 
найсправедлившого й наймилостивішого Короля і Володаря нашого та, з 
його королівського авторитету, Верховним Ректором Вроцлавського Уні
верситету Наук, Доктором Філософії Магістром гуманітарних наук дійсним 
прилюдним Професором Астрономії Директором Астрономічної Обсер
ваторії, Лицарем Третьої Кляси зі стрічкою Ордена Червоного Орла і Фран
цузького Ордена Почесного Легіону, Членом Королівського Лондонського 
Астрономічного Товариства та ініїгих наукових товариств, Деканом Ордену 
Медиків, законно призначений Промотор Отто Шпіґельберґ, Доктор Меди
цини і Хірургії, Дійсний Прилюдний Професор, Директор Синекологічної 
Клініки, Рядовий Лицар Четвертої Кляси та Залізного Хреста Ордена Чер
воного Орла, Декан Медичних<Йаук, Сергієві Подолинському, Росіянинові, 
по складанні іспитів з великою похвалою і по прилюдному захисту дисер
тації про фермент панкреатиту, шо розчиняє білі тільця, належно надав 
звання, права й привілеї Доктора Медицини і Хірургії і надані проголосив 
Цим прилюдним дипломом дня 26 місяця травня 1876 року

{підпис: Отто Шпіґельберґ\ [декан] 
У Вроцлаві, Друком Університетської майстерні (В. Фрідріх)
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совершенной в Киевской палате угол. и граждан. суда 15 марта 
1874 г и записанное в актовую книгу под № 73, жене киевской 1-й 
гильдии купца» лотомственного почетного гражданина Cape Се- 
меновне Бродской. А взяла я Подолинская с покупщицьі Бродской 
за проданньїй ей дом с строениями и землею 33 тьіс рублей. | . ]

ЦДІАУК. ф 487 on 1. спр 111, арк. 95-96 Оригінал

23 березня 1876 р.

[...] Воєнний инженер подполковник Александр Осипович 
Рубан продал я жене действительного статского советника Марье 
Сергеевне Подолинской принадлежащее мне усадебное место в 
Дворцовой г. Києва части по Банковой улице, имеется двенадцать 
сажен по улице и двадцать пять сажен в ширину а всего в коли- 
честве трехсот квадратних саженей, с камєнньїм на нем двух- 
зтажньїм домом, с подвалами и с. деревянньїми к нему службами. 
Какрвой дом со всеми службами возведен мною Рубаном лично; 
а усадебное место досталось мне Рубану от действительного 
статского советника Федора Федоровича Меринга пЬ купчей 
крепости, совершенной в Киевской соединенной палате граж- 
данского и уголовного суда 1874 года января 25 дня и в книгу 
под № 22 записанной. А взял я Рубан с покупщицьі Подолинской 
за проданную ей усадьбу с домом и прочими постройками 
тридцать две тьісячи рублей серебром. [....]

ЦДІАУК. ф: 487. on. 1, спр 111, арк 99 зв—ІОІ. Оригінале

№ 9
31 грудня 1876 р. 

Диплом лікаря, виданий С. Подолинському 
Київським університетом

диплом
Совет императорского университета Св. Владимира свиде- 

тельствуєт, что медицинский факультет сего универ>ситета (на 
основании Вьісочайше утвержденньїх в 18/30 день декабря 1845 
года правил испьітания врачей, фармацевтов, ветеринаров, 
дантистов и пр.) удостоил в 30-й день ноября 1876 года Сергия  

Подолинского. вьідержавшего установленньїе испьітания сте- 
пени лекаря со всеми правами и преимуществами, присвоеН' 
ньіми сей степени,
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В удостоверение чего дан сей диплом г. Подолинскому за 
надлежащею подписью с приложением большой универсйтетской 
печати.

Киев, декабря 31 дня 1876 года.
И. д. ректора Императорского университета Св. Владимира 
Проректор, действительнмй статский советник 
и кавалер Ив Рахманинов
Декан медицинского факультета 
Действительньїй статский советник и кавалер.

Секретарь по студенческим делам,
Коллежский ассесор и кавалер [підпис]

№ 3238
РГИА, ф. 1653. on. 1. д. 27, л. 2. Оригінал.

№ 10
29 червня 1877р.

Свідоцтво про шлюб С. Подолинського 
з Н. Андреєвою

Означенньїй в сем свидетельстве [действительного] статского 
советника смн Сергей Андреевич Подолинский сего 1877 года 
июня 29 дня повенчан первьім браком с девицей Наталиею Аки- 
мовною Андреевою, дочерью надворного советника, в Киево- 
Льібедской св. Троицкой церкви.

В чем удостоверяем своєю подписью 
и приложением церковной печати.
Подписи: Протоиерей А. Колосов

Диакон Варфоломей Рожновский
ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 9505, арк. 25зв. Копія.

№ 11
2 березня 1883 р.

Свідоцтво про хворобу С. Подолинського
Nous soussign6s, J. Falret, docteur en m£decine, m6decin de Г Hospice 

Bicetre, directeur de la maison de sant6 de Vanves, et J. Cotard, docteur 
^  m6decine, m6decin adjoint de la maison de sant6 de Vanves, certifions que
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M. Serge Podoliasky, age de 33ans, docteur ea medecine, ne a Kieff(Russie), 
actuellement place a la maison de sante de Vanves, est atteint de la paralyse 
generate progressive, caracterisee par des symptdmes physiques tres mar
ques: embarras de la parole, tremblement des levres et de la langue, inegalite 
piipfllaire, attaques epileptiformes suivies d*hemiplegie incomplete et pas- 
sagere, etc.; par un affaiblissement considerable de (’intelligence et, au troi- 
sieme lieu, par des phases determinatives, chacune de plusieurs mois de 
duree, Tune de depression mentale avec craintes imaginaires, hallucina
tions terrifiantes, stupeur et accidents cataleptiformes; Гautre d’excitation 
maniaque avec idee de richesse et de la grandeur.

Place une premiere fois a l’Etablissement du Pont Saint Come a Montpel
lier, en Janvier 1882, M. S. P[odolinsky] etait a cette epoque dans uhe phase de 
depression melancolique et deja, parait-il deux ans auparavaiit, M. S. P[odo- 
linsky] avait ete atteint d’accidents nerveux mal caracterises. 11 est done 
extremement probable que les premiers accidents cerebraux remontent a plu
sieurs annees au moins.

Vanves, le 2 mars 1883. J. Falret, J. Cotard.lz
Буда C. /to біографії C А Подолинського / /  За сто літ. — 1930. — Кн 5. — 

С 203-204. — Прим 3.

12 Переклад з французької:
Ми, що нижче підписалися, Ж Фальре, докїор медицини, лікар 

прйтулку Бісетр, директор санаторію у м. Ванві, а також Ж Котар, доктор 
медицини, заступник директора санаторію в м. Ванві, засвідчуємо, що 
п. Сергій Подолинський.ЗЗ-річного віку, доктор медицини, народжений у 
м. Києві (Росія) і поміщений у цей час у санаторій м. Ванві. уражени^ 
загальним паралічем, що прогресує, характеризується дуже виразними 
фізичними симптомами: плутаною мовою, тремтінням губ і язика, 
неоднаковістю зіниць очей, нападами, подібтгми до епілептичних, після 
яких настає неповний і епізодичний параліч половини тіла (геміплегія), 
іт.дл спостерігається також значне зниження розумових функцій, а по- 
третє — чітко окреслені фази, які тривають по кілька місяців кожна, одна 
з яких характеризується розумовою депресією, супроводжуваною уявними 
страхами, страхітливими галюцинаціями, заціпенінням і майже каталеп
тичними збудженнями з уявленнями про багатство і велич

Під час свого першого лікування в закладі Пон-Сен-Ком у м Монпельє 
в січні" 1882 р , С. Піодолинський] перебував у фазі меланхолійної депресії, 
а до того, як здається, протягом двох попередніх років з  н и м  траплялися 
нервові напади невизначеного типу. Тому дуже ймовірно, що перин 
порушення функцій мозку почали з’являтись І усього] п р и н а й м н і  кілька 
рокійтому

Вана, 2 березня 1883 р. Ж. Фальре, Ж. Котар
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№  12

9 жовтня 1885 p.
З заповіту А. Подолинського

Тисяча восемьсот восемьдесят пятого года октября 9 дня 
по приглашению отправился я, Пантелеймон Константинович 
Скордели, киевский нотариус, имеющий контору в Дворцовом 
участке на Крещатике в доме Попова под №двадцать третьим, к 
лично мне известному и имеющему законную правоспособность 
к еовершению актов действительному статскому советнику Анд- 
рею Ивановичу Подолинскому, в место жительства его Дворцо- 
вого города Києва участка на Виноградной улице, в собственном 
доме, где он, Подолинский в присутствии лично мне известньїх 
свидетелей: отставного подпоручика Викентия Францевича Вол- 
ковского, отставного кандидата Даниила Максимовича Пятакова 
и надворного советника Константина Семеновича Дунаевского, 
живущих в городе Киеве, первьій — Старокиевском участке по 
Рейтарской улице в доме Сломовской, второй -- того же участка, 
по Мало-Владимирской улице в доме Дроздовой, а третий — 
Льібедского участка, по Мало-Васильковской улице, в доме 
Деркачевой, обьявил мне, нотариусу, о желании своем совершить 
нотариальное духовное завещание следующего содержания:

Во имя отца и сьіна и Святого Духа. Аминь.
Я, нижеподписавшийся действительньїй статский советник 

Андрей Иванович Подолинский, находясь в здравом уме и твер- 
дой памяти за благо рассудил, на случай смерти моей, совер
шить настоящее духовное завещание, коим уничтожаю все преж- 
ние мои духовньїе завещания, в том числе: одно представленное 
на хранение в Киевскую палату гражданского суда третьево де- 
кабря тисяча восемьсот шестьдесят второго года [...] и другое, 
совершенное киевским нотариусом Пантелеймоном Константи- 
новичем Скордели двадцать восьмого мая тисяча восемьсот 
восемдесят первого года13 за №№ актовой книги восемьдесят 
первим, а по реестру три тьісячи шестьсот тринадцатнм и делаю 
относительно всего имеющегося остаться после меня движимого 
и недвиж имого имущества следующее распоряж ение:

ПДАМК, ф. 28, on. 1, спр 33, арк. 22 зв — 23. Оригінал.
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Первое. Принадлежащее ньіне мне усадебное место с домом 
и всеми другими постройками^на оном, состоящее в городе 
Киеве Дворцового участка, по Виноградной (она же Зспланад 
ная) улйце под № шестьім и все другое благоприобретенное 
недвижимое имущество моє, ньіне мне принадлежащее и какое 
впредь может бьіть мною приобретено, одним словом все нєд~ 
вижимое имущесство какое только после смерти моей окажется 
мне принадлежащим, без всякого остйтка я, Подолинский заве 
щаю в полную собственность и безотченое распоряжение жене 
моей Марии Сергеевне Подолинской14 Ей же, жене моей Марии 
Сергеевне Подолинской, завещаю в полную собственность и все 
движимое имущество моє, какое в день смерти моей окажется 
мне принадлежащим, в чем оно не заключалось, как-то: в вещах, 
деньгах, банкових и процентних бумагах, рентах, акциях и 
долгах на разньїх лицах, где бьі оно не находилось, словом, ей 
Марии Сергеевне Подолинской завещаю в полную собственность 
и безотчетное распоряжение все движимое и благоприобре
тенное недвйжимое имущество моє в чем бьі таковое не заклю
чалось и где бьі не находилось в Росии или за границей.

Второе. Доставшеєся мне в наследство, всемилостивейше 
пожалованньїй отцу моєму действительному статскому совет- 
нику Йвану Подолинскому участок земли, состоящий в Самарской 
губернии в Новоузенском уезде, при реке Чалики, заключающий 
в себе земли всего две тьісячи восемьсот восемьдесят одну 
десятину или сколько в Hatype окажется, я, Подолинский, заве
щаю в пожизненное владение жене моей Марии Сергеевне По
долинской, а в собственность тот участок, за исключением лежа- 
щего на нем долга по залогу, завещаю единственному сьіну моєму 
Сергею Андреевичу Подолинскому а в случае смерти сьіна моего 
рергея ранее моей — то его, Сергея Андреевича Подолинского, 
единственному сьіну, а моєму внуку малолетнему Сергею Сер- 
геевичу Подолинскому

Третье. В виду же болезни сьіна моего и малолетства внука 
моего я, в случае перехода к которому-либо из них завещаемого 
ймення, назначаю  опекунами над тем имуще'ством и прошу 
княгиню Екатерину Сергеевну Кудашеву и штабс-ротмистра

,41892 р , після смерті чоловіка і сина, Марія Подолинська продала 
будинок на Виноградній вулиці разом з довколишньою землею, яка їй на
лежала, Марії Бєльській за 32000крб (ДАМК, ф 36, on. 1, спр.9, арк. 139—140)
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длександра Михайловича Бердяева, а от опекунства и управ- 
ления имуществом устраняк) жену сьіна моего Сергея Подо- 
лйнского — Наталию Иоакимовну Подолинскую, урож денную 
Андрееву, а равно и всех лиц из ее рода L .]15

ДАМК. ф. 28, on 1. спр 33, арк 19—20. Оригінал

№ 13
25 листопада 1885 р. 

Вирок суду Сени про право Марії Подолинської 
на догляд за сином, Сергієм Подолинським

NATHALIE PODOLINSKY vs Archives de la Ville de Paris
MARIE PODOLINSKY D1 U5 613
JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL 
DE LA SEINE 
mercredi, le 25 nov. 1885

Delajouve p[our] f[emme] Podolinsky 
& Paris rue Saint Georges 28.

Delpon de Vissec p[our] ve[uve] Podolinsky 
& Clamart rue de Paris 13.

Le tribunal oui en leurs conclusions le plaideur Bonhoure, avocat, assiste 
de Delajouve avoue de la dame Podolinsky et Loustanneau avocat assiste 
de Delpon de Vissec, avocat de la veuve [sic] Podolinsky mere, nee Princesse 
Kourbisheff [sic = Koudashev], le ministere public entendu, apres en avoir 
delibere conformement a la loi, jugeant en premier ressort.

Attendu en droit, que sous 1’empire de la loi fran9aise, tout individu 
majeur, fut-il meme atteint d9alienation mentale, conserve la libre disposi
tion de sa personne, a moins que son interdiction n’ait ete prononcee, ou 
que, rinterdiction etant simplement provoquee, il n’ait ete pourvu d’un ad- 
ministrateur provisoire, conformement а Гarticle. 497 du Code Civil, ou 
encore qu’il ne soit place dans un etablissement d’alienes conformement a 
la loi du 30 juin 1838;

1518 жовтня 1885 p. M Подолинська склала заповіт, у якому вона все 
Рухоме і нерухоме майно лишала чоловікові, а після його смерті — синові. 
(Там само, спр. 23, арк. 21—23)
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Que si Гаїібпе est marie, le seul fait de son etat de demence n’entraioe 
pas une modification absolue des droits et des obligations resultant du ma
nage, en ce sens, notamment, que le gouvemement domestique passe a la 
femme, meme a l’encontre du mari;

Qu’il appartient seulement a la femme de provoquer Pinterdiction de 
son conjoint, ou d’user des pouvoirs que la loi precitee du 30 Juin 1838, lui 
a expressement confere, dans la forme et avec les garanties qu’elle determine*

Attendu que la demanderesse pretend vainement baser son action sur 
Particle 14 de la dite loi, qui autorise certaines categories de persoimes a 
requerirlamise en liberte des individus places dans une Maison d’alienes 
specialement les membres de la famille, au premier rang desquels elle de- 
signe l’£poux ou l’epouse, a I’exclusion de tous autres, meme des ascen
dants ou des descendants;

Que cette disposition s’applique exclusivement au cas qu’elle prevoit, 
c’est-a-dire lorsque I’lndividu atteint de demence est retenu dans un etab- 
lissement d’alienes;

Qu’elle ne saurait etre erigee en regie generate, a l’encontre des priiicipes 
qui viennent d’etre rappeles, et qui sauvegardent la liberte individuelle;

Attendu des lors que, d’apres la loi fran^aise, la demande de la dame 
Nathalie Podolinsky n’est pas justifiee;

Que la demanderesse n’etablit pas d’ailleurs que la loi russe qui con
tinue a la fois son statut personnel et celui de son mari lui cree une situation 
differente et lui attribue des droits plus amples;

Attendu en fait, et dans tous les cas, qu’il resulte des documents de la 
cause, que l’interet de Serge Podolinsky commande de le laisser aux soins 
desamere;

Que depuis 1880, epoque a laquelle ses facultes intellectuelles ont ete 
profondement atteintes, l’assistance devouee et presque exclusive de la d6- 
fenderesse ne lui a jamais fait defaut, et semble avoir exerce une action 
favorable sur son etat;

Qu’il resulte au contraire, des memes documents que la vie commune 
des epoux Seige Podolinsky, anterieurement a 1880, et les incidents qui l’ont 
marque, auraient influe dans une certaine mesure, sur la maladie dont le 
mari est tellement atteint;

Attendu que la reclamation de la dame Nathalie Podolinsky manque 
ainsi de fondement en fait comme en droit;

Par ces motifs ,
Declare la dame Nathalie Podolinsky mal fondee dans sa demande; L en 

deboute;
Et la condamne aux depens dont distraction a Delpon de Vissec, avoue, 

qui 1’a requise sous l’affirmation de droit.
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Fait etjuge par Messieurs Aubepin president, Bourgeois juge et Laporte 
juge suppleant necessaire, en presence de Monsieur Falcimaigne substitut du 
Procureur de la R6publique, assiste de Olivier, greffier.
[signatures] Olivier

Bourgeois [?] 
Aubepin16

Archives de la Ще de Paris, D1 U5 613

16 Переклад з французької:
Наталія Подолинська проти Марії Подолинської
Вирок Суду Сени
середа, 25 листопада 1885

Делажув за дружину Подолинського в Парижі
вул. Св. Юрія 28

Делпон де Віссек за вІдовуГ Подолинську в Кламар
вул. Парижа 13

Суд, заслухавши вимоги сторін та захист адвоката Бонура з допомогою 
Делажува, повіреного пані Подолинської*, та адвоката Лустенно з допо
могою Делпона де Віссека, адвоката вдови Подолинської-матері, уродженої 
княгині Кудашевої, заслухавши прокуратуру після обговорення згідно з 
законом, виносить рішення в першій інстанції.

Згідно з правом, що під владою французького закону, кожний повно- 
літний індивід, навіть якщо він є божевільний, зберігає вільне розпоряд
ження собою, хіба що він був визнаний недієздатним, або просто доведений 
до стану недієздатності, йому було надано тимчасового опікуна, згідно 
зі статтею 497 Цивільного кодексу, або ще й тоді, коли він був поміщений до 
будинку для душевно хворих, згідно з законом від 30 червня 1838 р

Що якщо душевно хворий є одружений, єдинний факт його слабо
умства не тягне за собою категоричної зміни прав і обов'язків, що випли
вають зі шлюбу, особливо в тому розумінні, що управління домашнім гос
подарством переходить до дружини, навіть всупереч ЧОЛОВІКОВІ;

Що лише дружині належить викликати позбавлення прав свого 
чоловіка, або користуватися повноваженням, яке їй виразно надав вище 
згаданий закон від 30 червня 1838 p., згідно з формою і гарантіями, які 
він визначає;

З огляду на те, що прохачка безпідставно претендує основувати свою 
справу на статті 14 названого закону, який дозволяє деяким категоріям 
°сіб просити звільнення індивідів поміщених до будинку для душевно 
Хворих, особливо членам сім'ї, насамперед дружині або чоловікові на 
Відміну від усіх інших родичів, навіть по висхідній або НИЗХІДНІЙ ЛІНІЇ;

' Тут вкралася помилка: Андрій Подолинський помер щойно 4 січня 1886 р.
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№ 14

Виписка з метричної книги 
про смерть С. Подолинського

В метрической книге, хранящейся при Киево-Печерской 
Спасской церкви, части третьей об умерших за 1891 год, под № 5 
м[уж.] пол. записана статья следующего содержания:

«Тисяча восемсот девяносто первого года, месяца июня ЗО 
числа умер, а погребен июля второго числа дворянин Сергей 
Андреев Подолинский, 40 лет от рождения; умер от продолжи- 
тельной нервной болезни. Погребение совертал протойерей Кли- 
мент Фоменко е диаконом М. Кудрицким. Погребен на Асколь- 
довой могиле.

В чем подписью с приложением церковной печати удосто 
веряю.

Киев, июля 3 дня 1891 года.
Подписали:
Киево-Печерской Сггасской церкви настоятель

Протоиерей Кл. Фоменко 
Диакон Мих. Кудрицкий

ЦДІАУК, ф.127, оп. 1078, спр. 833, арк. 427—428 Оригінал.
ДАКО, ф 782, оп. І, спр. 9505, арк 29 Копія

ЗО червня 1891 р.

Що це положення застосовується виключно у випадках, які воно 
передбачає, тобто коли індивіда, ураженого слабоумством, тримають У 
будинку ДЛЯ душевно хворих;

Що воно не могло би бути зведеним до загального правила, усупереч 
згаданим принципам, що захищають індивідуальну свободу

Зважаючи тоді на те, що згідно з французьким законом, п р о х а н н я  

Наталії Подолинсько! не є виправданим;
Що прохачка до того ж не довела, що російський закон, який далі 

стосується її та її чоловіка, створює для неї відмінну ситуацію і надає їй 
ширші права,
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Зважаючи врешті й загально на те, що з усіх цих процесуальних 
документів випливає, що інтереси Сергія Подолинського потребують 
залишити його на догляд його матері;

Що від 1880 p., часу, коли його розумові здібності були глибоко вра
жені, віддана й майже виключна допомога відповідачки, ніколи його не 
підвела і, як видається, впливала сприятливо на його стан;

Що навпаки, з тих самих документів випливає, що спільне життя 
подружжя Сергія Подолинського перед 1880 p., та інциденти, які відбилися 
на ньому, вплинули в певній мірі на хворобу, яка так уразйла чоловіка;

З огляду на те, що вимога Наталії Подолинської позбавлена фактичних 
та юридичних пидстав;

З цих причин
Оголошує позов пані Подолинської не обґрунтованим;

~ їй у його задоволенні ВІДМОВЛЯЄ;
І присуджує, щоб вона заплатила кошти включно з (коштами! Делттон 

де Віссека, присяжного, який вимагає їх згідно з законом.
Зроблено й ухвалено паном головою Обепе, суддею Буржва та поміч

ником судді Лапортом, у присутності п. Фалсімань, заступником Цроку- 
рора республіки, асистованого судовим виконавцем Олівьє.

підписи-. Олів'є,
Буржва.
Обепе
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Воспоминания С. Подолинского

Петербургский сьезд в генваре 1871 года имел две целц, из 
которьіх первая, устройство общей организации для распрост- 
ранения книг бьіла достигнута; вторая же, основание активного 
революционного товарищества, не могла осуществиться, под влия- 
ниєм возникшйх несогласий, отчасти вследствие общего недо- 
верия провинциалов к петербуржцам, но главнмм образом, через 
бестактность последних, явившихся на сьезде в слишком боль- 
шем числе (7 человек) и с наперед приготовленной программой.

Тем не менее провинциальї не хотели уехать, не устроивши 
более тесньїх связей с Петербургом. Связи зти у киевлян уже и 
тогда существовали: (Гинзбург), (Идельсон), (Варзер), (Зубок) и др., 
но кроме того киевляне (Армашіевский]), Чернмшев, (Подіолинс- 
кий]) и одесит (Южаков) познакомились с артиллерийским офи- 
цером (Лобовьім) и основали между собой небольшое общество 
для взаимньїх справок и рекомендаций.

В Киеве в течение 1871 и 1872 годов отношения между уча- 
щейся молоде}ью и рабочими стали более частими и правиль
ними. В зтом городе еще с 1862 года существует сильная и очень 
популярная традиция воскресньїх школ1 Говорят, что тогда 
до двухсот студентов работало в зтих школах и влияние их до 
сих пор заметно на мещанском населении Подола2, более пос- 
т о я н н о м , чем рабочее население о ст а л ь н ь їх  ч а ст ей  Києва. Тра- 
диция зта существовала и между студентами и потому, при 
первом почти предложении возобновить зти школи тайно, ЯВИ 
лось не менее 40 охотников^давать уроки. Занятия обьїкновенно  
начинались с  преподавания грамотьі в в ел и к о р у сск и х  пришли* 
артелях, состоявших почти исключительно из совсем неГР* 
мотньїх людей, затем  переходили к ар и ф м ети к е, общим н а ч а л

1 Див. л.98, прим. 44.
2 Історичний торговельний район Києва.
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космографии и скоро принимались за чтение народних книжек, 
тогда еще цензурних, вроде «Дедушка Егор», учебньїх брошюр 
длександра Иванова (Стронина) и пр. Среди местного населення, 
более или менее грамотного, преподавание шло дальше, так, 
напр. подольским мещанам и работникам читались популярньїе 
лекции по химии, полити ческой зкономии, истории, о рабочем дви- 
жении и пр. Занятия шли с великоруссами на литературном рус- 
ском язьіке, а с киевлянами на украинском3 преимущественно. 
В обоих случаях, впрочем, почти все преподаватели бьіли укра- 
инцьі. С местньїми киевскими жителями работали наибольше: 
(Ив. Фед. Рашевский), Волков, (Михалевич), (Иващенко), (Савченко), 
последний сам подольский житель и мещанин, и др. все украин- 
цьі и украинофильї. Им удалось составить кружок из подольских 
мещан, вполне революционного характера, которий отчасти 
уцелел и до сих пор. В кружке зтом между рабочими главную 
роль играли один столяр и один риболов (назвать их даже 
начальними буквами считаю невозможним, потому что люди зти 
вероятно, до сих пор под надзором), оба люди знергичние, но 
любившие випить и дикие. Один из них (столяр) в пьяном виде 
хотел убить топором жену, мещавшую ему рубить икони, и (Ра- 
шевск[ого]), хотевшего ее защитить. Д ена било подала донос, но 
потом раскаялась и дело затушили, но пропаганде оно сильно 
повредило.

В обучении и пропаганде в великорусских артелях главную 
роль играли: Семяновский (украинец), Каблиц (на половину по
ляк и швед) и целая группа молодих украинцев: Черепахин, 
(Шертовицкий), (Кольчевский), (Вин(н]иченко) и др., которие вско- 
ре, особенно после отьезда Семяновского, оставили Каблица и 
соединились впоследствии со старою украинофильскою гро
мадою под именем молодой громади или коша, число членов 
которой в І 874 году доходило до 80 Целовек.

Рядом с зтими групами среди киевского студенчества су- 
Ществовали еще в 1871 —72 годах две другие более или менее орга- 
низованние компании, из которих одну можно назвать земцами 
или легальними народниками, а другая била известна под име
нем американцев.

Первая компания состояла преимущественно из харьковцев 
И полтавцев, т. е. из украинцев. Многие из них, несмотря на свою

3 Слово «малорусском» викреслено і згори дописано «украинском».
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умеренность, бьіли искренними и убеЖденними революционе- 
рами, напр. три брата (Линтвареви), из которих младший, умер- 
ший в прошлом году своим умом и образованием, но особенно 
своим вьісоким нравственним характером, имел самое благот- 
ворное влияние на товарищей сначало в Киеве, а после и в Пе- 
тербурге, когда он туда переейал. Бьіли в зтом кружке, в начале 
его существования, люди по-видимому более радикальних взгля- 
дов; которьіе едва не поехали волонтерами на помощь Парижской 
коммуне, но которьіе очень скоро отстали от движения, напр. 
Лансере, ставший директором банка в Полїаве, Кромиский, пи~ 
шущий в реакционньїх газетах и др. После распадения кружка, 
уцелевшие из него члени присоединились большей частью к 
украинофилам.

Кружок американцев, поводом к основанию которого послу
жило путешествие в Америку одного из Добогорио [Дебагорий]- 
Мокриевичей и рассказьі его о жизни перфекционистов, сложил- 
ся из весьма разнообразньїх злеменігов, большей частью из лю
дей, не имевших прочньїх связей с местньїм населением. Он не 
принимал участия в сказанннй период (1871 — 1872 годьі) в дея- 
тельности среди нарбда, а если и принимал, как на хуторе Ре- 
чицкого под Конотопом, то крайнє неудачио. Вообще компания 
зта не пользовалась доверием И сочувствием большей части то
варищей в Киеве и на них смотрели в то время не как на револю- 
ционеров, а скррее как на авантюристові, жєлающих собрать день- 
ги и поехаТь в Америку Главньїми л^цами зтого кружка в то 
время бьіли: Вл Мокриевич, Ходько, Судіиловский, (Глико), Габель.

Пропаганда среди рабочих и ремесленников, как и следовало 
ожидать, подвигалась очень медленно в тот период, когда ре- 
волюционньїе идей еще с трудом проникали в среду даже сту- 
дентов, а среди рабочих едва только зарождались и когда рево- 
люционная пресса, особенно народная, можно сказать еще не 
существовала. Более нетерпеливьіе из революционеров стали 
сомневаться даже в возможности и полезности устной и лите- 
ратурной пропаганди среди народа и появились люди, гово- 
ривщие, что следует давать примерьі пропагандою делом, т. е 
возбуджая волнения среди студентов, производя уличние ма- 
нифестации, пнтаясь строить баррикадьі и пр Такие мнения 
проводились особенно Каблицом и (Мезенцевнм), бившим преж- 
де землемером, затем распорядителем Киевского потребитель- 
ного общества и сошедшим потом внезапно с революционной
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сценьї. Успеха они не имели, над ними смеялись, прозвали «по
перечниками» за слишком частое употребление в разговоре слова 
баррикада. Семяновский, приставший к кружку «Впереда» и 
сторонник устной и письмеиной пропагандьі в народе разошелся 
с Каблицом и уехал в Петербург (Каблиц) и Ко организовали 
общество для покушения на царя, но дело бьіло устроено крайнє 
плохо. Они нашли молодого человека (имени назвать не могу и 
не знаю, что из него вьішло), решившегося на самоубийство под 
влиянием несчастной любви и других нравственно подавляющих 
оботоятельств, п одговори ли его не отдавать даром жизни, снаб- 
жали деньгами, поили и все время не замечали, что зто человек 
бесхарактерньїй, которьій действительно, когда начали требовать 
исполнения обещанного, отказался и даже начал болтать. Впро- 
чем дело не имело дальнейших последствий. Зти и подобньїе 
фактьі подорвали популярность К(аблица) в Киеве и дея- 
тельность его там скоро прекратилась.

В 1872 году, как известно, основан бьіл в Цюрихе Лавровьім 
журнал «Вперед!» и вскоре стали печататься за границей попу- 
лярньїе народньїе брошюрьі. То и другое имело значительное 
обратное влияние на Россию в смисле усиления возникшего 
уже движения в народ. Киевские кружки молодежи, занимавшиеоя 
пропагандой в народе, усилились Оме), Аксельрод, Гуревич, 
братья (Левентали), Колодкевич, Брюшковская4

Редакция «Вперед!», особенно в первьіе два года существо- 
вания журнал а (1873—1874), бьіла в близких сношениях с южньїми 
кружками, что обьясняется как историей основания «Вперед!», 
так и составом его сотрудников в первьіе годьі.

Зимою в начале 1872 года к Лаврову, жившему тогда в Париже, 
приехали (Криль) с женой (сестрой Ткачева, с тех пор умершей) и 
(Байдаковский) с предложением издавать русский революцион- 
ньій журнал за границей и с просьбой написать программу. Они 
со своей сторони обещали доставить средства для издания 
журнала. Программа била написана, но средства не бьіли 
доставленьї. Тогда Лавров решился издавать «Вперед!» собствен- 
ньіми силами. Осенью 1872 он [Лавров] приехал в Цюрих, сошелся 
с несколькими сотрудниками. Смирновим, Гинсбургом, братьями 
Кулябко-Корецкими, Подолинск[им1 и еще некоторьіми южанами. 
В течение двух лет сотрудниками «Впереду» бьіли только зти

4 K. К. Брешко-Брешковская
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лица и журнал издавался на их или на Лаврова собственньїе 
средства. В зтот период петербуржцю не оказьівали «Впереду» 
ни литературной, ни денежной помощи. Она началась гораздо 
позже и то только после продолжительньїх, переговоров и пе- 
реписок. Таким образом, в первое время сотрудники «Впередаи, 
кроме Лаврова и Смирнова, бьіли все родом из Украиньї и наи- 
большая чадть корреспонденций также приходится на южную 
Россию. Вообще «Вперед!» на юге, особенно в Одесее и в Киеве 
бьіл встречен гораздо радушнее, чем в Петербурге. Киевские и 
особенно одесские работники оказались достаточно развитьіми, 
чтобьі,цонимать серьезньїе статьи, между тем как из Петербурга 
постоянно доходили жалобьі на темноту и сухость «Впередаї».

В Киеве и в Одессе пропаганда в народе стояла на первом 
плане. В Одессе он^ велась преимущественно под влиянием Вол- 
ховского, но не им непосредственж), так как он, служа в думе и 
находясь в то же время под надзоромполиции, не мог удобно и 
часто посещать рабочие собрания. Пропаганда всего деятельнее 
велась ме^ду железнодорожньїми рабочими (Желтавонским)5 
(Франжоли) и др. В зто время бьівшая компания (Южаков), (Афа- 
нась^в). (Кравацкий), (Завадский), (Кирхнер) уже начала отставать 
от более крайних.форм движения

Обе зти группьі в Одессе к концу 1873 года разошлись уже 
настолько, что не имели между собой уже непосредственньїх 
отношений. Впрочем, между ними не бьіло и прямого разрьіва 
и некоторая связь поддерживалась лицами дружньїми с членами 
обоих компаний. К числу таких лиц принадлежал (Желябов). В 
зто время киевляне задумали устроить сьезд представителей 
нескольких южньїх городов в Киеве, е целью составить общую 
организацию пропаганди в народе, србирания сведений и 
средств для «Впереда», распространения заграничньїх изданий 
и пр. Для переговоров из Києва в Одессу поехал (Подоліинскийі), 
а после приезда туда, с тою же целью, живший тогда в Одессе 
(Зотов), бьівший основатель Киевского кружка в 1869 г., поехал  
в Харьков. Сьезд состоялся в Киеве в ноябре 1873. Делегати из 
Харькова не явились, но из Одессьі приехал (Желябов) и кроме 
того присутствовали лица из Черниговской губернии, из Крьіма 
и других иест. На сьезде между присутствующими н е с о г л а с и й  

не бьіло и формально очень скоро бьіли принятьі решения: на

s Д. Желтоновський.
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счет организации, устройства революционногб фонда, распро- 
странения изданий. Несмотря на зто, истинного доверия и едино- 
душия между членами сьезда также не било и зто вскоре вира
зилось в общей вялости его деятельности и особенно в том, 
что к осуществлению революционного фонда почти не било и 
приступлено. Киевская группа бьіла довольно многочисленна, 
но крайнє неоднородна по составу Многие едва друг друга 
знали и потому естественно относились недоверчиво. Иньїе из 
киевлян стали в близкие отношения к так назьіваемой Киевской 
коммуне, другие напротив относились к ней критически и, как 
показали впоследствии показания Ларионова, Гориновича и 
Польгейм, бьіли совершенно правьі. В течение зимьі произошло 
некоторое сближение зтой Коммуньї с бьівшими американцами, 
которьіе в зто время, весною 1874 г., уже отказались от мьісли пе
реселений и принимали участие в движении в народ. (Ив. Ф. Ра- 
шевский) и Судзиловский отправились на Волгу и там бьіли скоро 
арестованьї6, Брюшковская [Брешковская] бьіла взята на границе 
Киевской и Подольской губернии, остальньїе из пошедших в 
народ — в различньїх других местах. Прочим членам киевского 
кружка пришлось скрьіваться или устраниться от дел. Связи раз
личньїх городов между собой бьіли прерваньї, чтения рабочим 
прекратились и после паники 1874 [г.І, на некоторое время почти 
все прежние кружки и организации бьіли расстроеньї и.только 
постепенно стали снова складьіваться часто с иньїми целями и 
из новьіх злементов.

дтот период именно и оказался временем возрождения со- 
циалистической украинской партии. Все способи пропаганди, 
употреблявшиеся в последнее время перед разгромом радика
лами, бьіли задолго перед зтим известни украинофилам и при- 
менялись ими на практике в обширньїх размерах. В 1861—1863 
годах, не менее 150—200 человек из учащейся в Киеве украин
ской молодежи ходило в народ или по крайности занималось в 
воскресних и сельских школах обучением грамоте мещан, кре- 
стьян и солдат. Польское восстание и вьізванное им движение 
крестьян юго-западньїх, а отчасти и северо-западньїх губерний, 
в пользу русского правительства, парализовало народную дея- 
тельность украинской молодежи. Теперь она снова могла возоб- 
новиться. За 1873—1875 годьі Киевскою громадою бьіло издано

6 K. Судзиловському вдалося втекти за кордон
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и распространено среди народа несколько десятков тьісяч зк- 
земпляров легальних книжек на малорусском язьіке. В 1875 году 
появились и загранйчньїе социалистические народньїе издания 
по-украински. Первьіми из них бьіли (1875): «Парова машина» и 
«Розмова про богатство та бідность» (Подолинскіий]) и «Правда», 
переделка (Подоліинского]) на украинский яЗьік русской «Хитрой 
механики» (Варзера). Затем в 1876 году: «Правдиве слово хлібо
роба до cBojix земльаків» (Волховского), также как и предьідущие 
Книжки, изданная в Вене, но конфискованная австрийским пра- 
вительством и второе женевское издание. «Про богатство та 
бідность». В 1877 году вьішли в Женеве: «Про те jaK наша земльа 
стала не наша* (Драгоман[ова])7 и «Про хліборобство» (Подо 
линскіого]). С тех пор издания социалистические на украинском 
язьіке не прекращались как во Львове, так и в Женеве. Во Львове 
вьіхоДил сначала «Друг», потом «Громадскій Друг», «ДзйІн», «Мо
лот», XIV вьіпусков «Дрібно^ Бібліотекі», «Нова Віра на Украяні» 
и дру'гие брошюрьі; В Женеве напечатаньї V тбмов «Ґіромадьі», 
«Листок Громадьі», «Пан Народольубець», «Житья і здоровіа 
льудей на Украііні», «Ремесла и хвабрики» (Подолинского) и 
разньїе другие брошюрьі.

Число всех зтих книг вместе взятьіх и распространенньїх на 
Украине и Галичине определить трудно, по всей вероятности 
оно колеблется между 15—20000 зкземгіляров, для исключи- 
тельно социалистических изданий, из которьіх, впрочем, большая 
часть вероятно приходится на Галичину На Украине книжки зти 
бьілй распространяемьі всего больше в городах Киеве и Одессе 
и в губерниях Киевской, Херсонской, Черниговской и Полтавс- 
кой. В распространении их принимали участие не только укра- 
инофильї, н:6 й многие общерусские радикальї, убедившись в по- 
лезности их украинцам. Правительство не замедлило ответить 
новьіми гТреследованиями. Донос бьіл подан известньїм тайньїм 
советником Мих. Вл. Юзефовичем, у^.е івьідавшем русскому пра- 
вительству в 1847 году Шевченка, Костомарова и Кулиша вместе 
со всем основанньїм ими Кирилло-Мефодиевским обществом, 
коїхзрое, несмотря на своє название, имело программу вполне 
демократическОго и отчасти социалистического характера. Те

7 Драгоманоіз переробив оригінальну працю Подолинського так, шо 
вийшло дві книжки: перша — більше історичного змісту, а друга — більш 
економічного. Історичну частину можна вважати працею Драгоманова
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пер же, тотчас после появлення первьіх украйнских социалис- 
тических изданий, он стал говорить, что книги в роде «Паровой 
машиньї» особенно опасньї в том отношении, что представляют 
революцию и социализм в чрезвьічайно привлекательном виде, 
стараясь убедить, а не запугать и что наиболее вредньї те лю
ди, которьіе в одном кармане носят Карла Маркса, а в другом 
батька Тараса Шевченка, подразумевая под зтим людей, умеющих 
соединить учення социализма с традициями и симпатиями вьі- 
зьіваемьіми местньїм украинским национализмом, т. е. стремле- 
нием украинского народа, наряду с зкономической змансипа- 
цией, достигнуть еще и политической и культурной самосто- 
ятельности. Доносьі Юзефовича и других подобньїх личностей 
имели следствием цельїй ряд мер со стороньї правительства, на- 
чиная с удаления по третьему пункту Драгоманова от кафедрьі 
всеобщей истории Киевского университета, Ізакрьітия] Юго- 
западного отдела Русского географического общества и окон- 
чательного запрещения украинской литературьі в має 1876 года.

Internationaal Institut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. Архив Валериана 
Николаевича Смирнова
Публікація (витяги): Сапир Б. Вперед!... — С. 52—54
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ДОДАТКИ





Покажчик імен*

Аксельрод Павел Борисович (1850-1928) -  студіював у Київському уні
верситеті, був членом гуртка «чайковців». Під час масових арештів 
1874 р. емігрував за кордон і співпрацював з бакунінцями. У 1879 р. 
повернувся в Росію. [с.]

Александр Александрович (1818-1881) -  див. Криль або Лобов.
Александр Николаевич — російський імператор Александр II. [док. 10]
Александров Василий Максимович (1849-бл. 1906) -  народник. Один з 

організаторів гуртка студентів Медико-хірургічної академії в Петер
бурзі, який став ядром гуртка «чайковців». Після багатьох арештів, у
1871 р. нелегально виїхав за кордон, де за дорученням «чайковців» 
завідував друкарнею та друкував заборонені в Росії видання. Друкарня 
спочатку знаходилась у Цюріху, а з вересня 1872 -  у Женеві. У березні
1873 р. його виключено з гуртка та усунено від друкарні.

[лл. 5 -  0,24,50]
Александрова Варвара Ивановна (1852-1924) -  народниця, дружина 

М. А. Натансона. У 1872-1873 pp. жила в Цюріху, входила до складу 
гуртка «фрічів». Після повернення в Росію, 1874 p., заарештована і 
засуджена на 5 років каторги, заміненої засланням. [лл. 48,49]

Андреева — див. Подолинская Н. А.
Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) -  історик, археолог, 

етнограф, археограф, громадський діяч. [л. 117]
Аптекман Иосиф Васильевич (1849-1926) -  народник. У 1872 р.

'Покажчик упорядкований за абеткою: перше за кирилицею, а тоді за 
латиною. До покажчика ввійшли лише імена, які містяться в документах. 
Документи позначено так: «л» -  для листів, «док* -  для офіційних документів і 
«с» — для так званих спогадів С. Подолинського. Числа листів подано в трьох 
формах:

— товстий шрифт (прик.: <4*): прізвище адресата.
— звичайний шрифт (прик.: «4*): повне прізвище назване в листі.
— курсив (прик.: *4* ): прізвище написано в скороченій формі або криється 

під псевдонімом.
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активний член російської колонії в.. Цюріху. Один із засновників 
«Чорногопереділу» і здеиц>едакці^

[лл. 48,49]
Армашевский Петр Яковлевич [псевд. Бегемот] (1851-1919) -  петрог

раф, геолог. Закінчив природничий відділ фізико-математичного 
факультету Київського університету (1873). У 1871 p., разом з С. По- 
долинським, був делегатом нелегального студентського з’їзду в Пе
тербурзі. Член Київського відділення Російського географічного то
вариства та Київської громади. [лл. 1,24, с.]

Астафьев Александр Алексеевйч (бл. 1855—?) -  народник. Дворянин 
Нижньогородської губернії. У 1879-1880 pp. жив у Франції та НІвай- 
царії. У січні 1881 р. виїхав разом з Наталею Подолинською до Росії, 
але в дорозі вони роз’їхалися. При переході кордону був заарештова
ний. [лл. 129,130, 135,137]

Афанасьев Юрий Емельянович (1848-1925) -  громадський діяч, Історик, 
доцеягг Одеського університету. [лл. 12,14; с.]

Бабаков — не вдалося ідентифікувати. [л. 72]
Базен [Bazaine Achille] (1811-1888) -  маршал Франції, командував Рейн

ською армією під час франко-пруської війни; у жовтні 1870 р. капі
тулював у Меці. Засуджений до страти 1873 p.; вирок замінений на 
20 років каторги. 1874 року втік до Іспанії. [л. 64.]

Байдаковский Павел Фомич (1853-?) -  поміщик Полтавської губернії, 
брав активну участь у студентському фусі* за що заарештований 
1869 р. [лл. 5-А 11,12,14,16,17,18,19,23,37,38,63; с.]

Бакунин Михаил Александрович (1853—1883) -  революціонер, публіцист, 
ідеолог анархізму й народництва. ;

[лл. 12,14,16-18,23,31-33,35,37,38,76]
Бардина София Илларионовна (1853-1883) -  народниця, Студентка;

■ студіювала медицину в Цюріху і Женеві, одна з організаторів жіно
чого гуртка т. зв. «фрічів». Працювала в друкарні журналу ВпередІ

[л. 48]
Бегемот — див. Армашевский П. Я.
Бемерт [Bohraert Karl Victor] (1829-1918) -  науковець, у 1866-1875 pp. -  

професор політичної економії Цюріхського університету. [л. 12]
Берви Василий Васильевич (псевд. Флеровский; 1829-1918) -  економіст 

і соціолог демократичного, напряму. Його численні праці мали ве
ликий вплив у 7Q-x роках XIX ст, [л. 13]

Бердяев Александр Михайлович — чоловік Олександри, сестри Марії 
Подолинської. [док. 12]
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Березовский Антон Иосифович (1839-1904) -  революціонер, 25 трав
ня 1867 р. в Парижі здійснив замах на царя Алєксандра II. [л. 76]

Блинова Мария Александровна (дружина В.О. Жебуньова) -  народниця,
1872 р. студентка медицини в Цюріху, повернулася до Росії 1873 р. 
Входила до складу одеського гуртка Ф. Волховського. [л. 69]

Богусловский Арсений Ананистович -  син священика з Полтавщини, се
мінарист. Декілька років перебував серед діячів «Старої громади» в 
Києві. Був заарештований і засуджений до страти. За обіцянку про
курора В. С. Стрельникова і начальника Київського губернського 
жандармського управління В. Д. Новицького полегшити його присуд 
дав свідчення проти громадівців. Помер у тюрмі. [л. 138]

Брюшковская [Брешко-Брешковская] Єкатерина Константиновна 
(1843-1929) — народниця, одна з головних діячів гуртка «Київська ко
муна». На процесі «193-х» засуджена до 5 років каторги. [с.]

Бродская Сара Семеновна — дружина купця першої гільдії. [док. 8]
Брокгауз [Brockhaus] -  німецька видавнича фірма, заснована Ф. Л. Брок- 

гаузом (1772-1823) в Амстердамі в 1805 p., пізніше переведена до 
Лейпціґу. З 1808 р. видавала енциклопедію (у XIX ст. вийшло 14 
видань). [л. 41]

Бунте Николай Христианович (1823-1895) -  економіст, фінансист і 
державний діяч. Ректор Київського університету (1859-1862, 1871- 
1875,1878-1880). [док. 6]

Бутурлин Александр (бл. 1846-1916) -  народник. Студент Московського 
університету, виключений у 1869 р. Був звинувачений у справі 
Нєчаева й висланий до Вологодської губернії, де познайомився з
В. Смірновим і А. Єльсніцом. У 1872 р. виїхав до Швейцарії. Матері- 
яльно підтримував журнал Вперед! та допомагав перевозити його до 
Росії. [лл. 12,14,16,44]

Бучинський [Бучинский] Мелітон Осипович (1847-1903) -  етнограф, 
фольклорист, адвокат. Замолоду активний громадський діяч; пізні
ше адвокат у Станіславові (тепер Івано-Франківськ).

[лл. 41,45,46,47,51,53-56,63,67,94,97,100,102]

Варзар [Варзер] Василий Егорович (1851-1940) -  народник, автор брошу
ри Хитрая механіка; закінчив петербурзький Технологічний інсти
тут 1875 p.; згодом засновник промислової статистики в Росії. Зна
йомий з Подолинським ще зі студентських років.

[лл. 57-59,64; с.]
Васильєв Николай Евгеньевич (бл. 1843-?) -  учасник студентського руху 

в Росії. У 1872 р. брав активну участь у житті російської колонії в 
Цюріху. [л. 49]

351



Ваховская Варвара Ирановна [за чоловіком Бонч-Осмоловская] (бл. 
1850-?) -  народниця, у Цюріху в 1872-1873 pp., на пропагандистсь
кій роботі в Росії в 1874-1875 pp. Арештована двічі і на процесі«193-х» 
засуджена до заслання. [л. 48]

Вернбр Ипполит Антонович (1852-бл. 1927) -  студент Технологічного 
інституту в Петербурзі, у близьких стосунках з «чайковцями».

[лл. 9,10]
Вахр... — не вдалося відчитати вповні. [л. 49]
Вильбор IVilbprt Joseph].(1829-1911) -  публіцист, автор праць про царя 

Олександра II, Бісмарка та ін. Обстоював права Польщі на українські 
землі. [л. 6]

Винниченко Федор Афанасьевич (1852^,1880) -  лікар, один з найак
тивніших членів Київської громади, тримав зв’язок з драгоманівцями 
на Заході. В 1875-1876 pp. вів пропаганду серед робітників. У 1876- 
1877 pp. його двічі притягали до слідства у справі київської та пол
тавської «Громад*. [с.]

бойцех Станислав -  писар Берестейського повіту. [док. 1]
Вовк Федір Кіндратович (1847-1918) -  етнограф, антрополог, археолог. 

Закінчив природниче відділення фізико-математнчного факультету 
Київського університету. Допомагав М. Драгоманову заснувати дру
карню за кордоном і писав статті для Громади. За участь в українсь
кому русі був переслідуваний російським урядом. У 1879-1905 pp. 
жив у Західній Європі. [лл. 116, £22, І25,129,135,137,138; с.]

Во̂ цсенштейн Александр Александрович <1852-г?) -  лщар, брав участь у 
революційному русі, стояв близько до київського гуртка лавровців. 
Був членом «Київської молодої громади». Допомагав в організації 
втечі народника Кабліца за кордон. [л. 95]

Водков -  див. Вовк.
Волковский Викентий Францевич -  свідок при складанні заповіту А. По

доли нського [док. 12]
Волховский [Волховський] Феликс Вадимович (1846-1914) -  учасник 

народницького руху 60-70-х років, літератор. У 1872-1873 pp. керував 
одеським гуртком «чайковців». У 1874 р. написав брошуру Правдиве 
слово хлібороба до своїх земляків, яку О. Терлецький видав у Відні 
1876 р. Був заарештований і притягнений до справи «193-х» (1877), 
засланий до Сибіру, звідки втік (1889). Оселився в Лондоні.

[л. 98; с.]
Врублевский[\¥г6Ь1е\У8кі Valerij Antonij] (1836-1908) -  р е в о л ю ц іо н ер , 

рдин з керівників польського повстання 1863-1864 pp., та П а р и зь к о ї 
комуни 1870-1871 рр.У 1872 р. очолив товариство « Л ю д  п о л ьськи й » .
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Член Генеральної ради Інтернаціоналу. Підтримував зв’язки з групою 
Вперед! [л. 98]

Вьірубов Григорий Николаевич (1843-1913)- кристалограф і філософ- 
позитивіст. Один із засновників журналу La Philosophic positive, в 
якому друкував статті з філософії, соціології та політики. З 1864 р. 
жив у Парижі і був знайомий з Лавровим.

[лл. 72,73, 74, 75, 76, 77,79,80,81,84]

Габель Орест-Октавиан Мартинович -  народник, брав участь у студент
ському русі Новоросійського університету. У серпні 1877 р. заареш
тований у Петербурзі й висланий до Сибіру. У 1881 р. жив у Харків
ській губ. під наглядом поліції. [с.]

Гаврила -  тесляр, завербований до підпільної роботи Т. Б. Аксельродом.
[л. 98]

Галифе [Galliffet Gaston Alexandre August, marquis de] (1830-1909) -  
генерал французької армії, жорстоко розправлявся з французькими 
комунарами. [л. 66]

Гамбетта [Gambetta] L6on (1838-1882) -  адвокат, політичний діяч, у
1870-1871 pp. -  член французького уряду Національної оборони.

[л.З]
Гартман [Hartmann, von, Karl Robert Eduoard] (1842-1906) -  філософ- 

ідеаліст, ідеолог пруського юнкерства. [л. 12]
Гедузн П. И. -  учитель французької мови 1-ї Київської гімназії, [док. 4]
Гере [Gohre Adolf] -  соціяліст, громадський діяч в Австрії, [лл. 57,59]
Герман [Herman Ludiinar] (1838-1914) -  науковець, з 1868 р. професор 

фізіології Цюріхського університету. Редактор і співавтор 6-томної 
праці з фізіології. [л. 10]

Германн -  див. Hermann.
Герцен Александр Александрович (1839-1906) -  син А. Герцена, фізіолог, 

жив в еміграції. [лл. 5,7,9,12]
Герцен Наталья Александровна (1844-1936) -  донька А. Герцена, жила 

в еміграції. [лл. 5, 7, 9, 12]
Гильом -  див. Guillaume.
Гинзбург Лев Савельевич (1851-1918)- народник, студіював у Київсь

кому університеті і Петербурзькій медико-хірургічній академії. Ак
тивний член петербурзького гуртка лавровців. Брав участь у виданні 
журналу Вперед/.

[лл. 1,4,15,16,18,19,23,24,29,36,37,38,46,51,58,59,95; с.]
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Гине -  див. Hins.
Глико -  не вдалося встановити. [с.]
Гогоцкая Євдокия Ивановна -  власниця д видавець газети Киевский телег

раф (з червня 1874 p.), дружина професора С. С. Гогоцького. [л.98,101]
Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович (1813-1889) -  професор філософії 

Київського університету. Разом з М. Юзефовичем та В. Шульгиним 
боровся проти українського руху, відомий своїми доносами на укра- 
інських діячів. [л. 98]

ГоловинсКиЙ -  маршалок Київського повіту. [док. 1]
Гольдсмит Исидор Альбертович (1845-1890) -  редаїсгор журналів Знате 

та Слово. [л. 84]
Гольдсмит София Ивановна [урод. Андросова] (бл. 18Й1-?) -  у 1878 р. 

студентка медичного факультету в Цюріху; доктор природничих 
наук. Повернулася до Росії 1878 р. [лл. 66,78,80,82,84]

Гончаров Николай Петрович (бл. 1850-?) -  студент петербурзького 
Технологічного інституту, був близький до гуртка «чайковців». Автор 
прокламації «Шибениця», за яку був заарештований у липні 1871 р. 
У лютому 1872 р. Петербурзька судова палата засудила його до 
заслання в м. Іркутськ. [л. 15]

Горинович Николай Елисеевич (бл. І855-?) -  член «Київської комуни». 
Заарештований восени 1874 p., дав на слідстві відверті свідчення та 
був звільнений з-під суду. Члени «Київської комуни» вчинили на нього 
невдалий замах. ■ [с.]

Господин [можливо: Литкин] Дмитрий Константйноврч (1846-?) -  був 
зарештований у нечаєвській справі. У травні-вересні 1873 р. пере
бував за кордоном. [л. 56]

Грейлих -  див. Greulich.
Гребницкая Екатерина Ивановна (бл. 1850-1875) -  сестра Д. Писарева, 

слухала лекції в Цюріхському університеті, працювала в друкарні 
«чайковців». Покінчила життя самогубством. [л. 49]

Гуревич Григорий Евсеевич (бл. 1852-?) -  народник, входив до київт 
ського гуртка «чайковців». У 1873 р. виїхав за кордон, де зблизився з 
єврейськими соціялістами. У 1880 р. студіював медицину в Цюріху 
та Парижі. [с-1

Дебагорио [Дебагори#*Мокриевич] Владимир Карпович(1846-1926)-  
народник. Навчався на медичному факультеті Київського універси
тету; навесні 1873 р. виїхав до Швайцарії і зблизився з бакунінцями. 
Член «Київської комуни», брав участь у «ходінні в народ» 1874 p., піз
ніше втік за кордон. Приятелював з Драгомановим. (с*)
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Деникер Иосиф Егорович (1852-1920)- студент Технологічного інсти
туту в Петербурзі. На початку 1870-х років брав участь у роботі петер
бурзьких народницьких гуртків. Притягнений до справи «193-х». У
1874 р. виїхав за кордон. [л. 57]

Деркачева -  домовласниця. [док. 16]
Драгневичі Іван Іванович і Михайло Іванович (брати) -  студенти 

Київського університету, входили до «Київської молодої громади», 
вели пропаганду серед робітників. [л. 116]

Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) -  історик, економіст, фі
лософ, фольклорист, публіцист, громадський діяч. Професор історії 
Київського університету, емігрував 1876 p., з 1878 р. видавав у Женеві 
збірник Громаду у а з 1880 р. разом з Подолинським і Павликом -  
журнал під такою самою назвою.

[лл. 51,53,59,63,114,116,117,122,125, 135, 137,138,145,146,147; с.]
Драгоманова Людмила Михайлівна (1842-1900) -  дружина М. Дра- 

гоманова. У Києві навчала в недільних школах. З В. Антонович за
снувала денний притулок для дітей робітниць, у якому С. Подо- 
линський працював лікарем. [л. 138]

Драгомиров Николай Иванович (бл. 1830-1905) -  генерал, з 1865 р. -  
начальник штабу Київського військового округу. Був прихильний до 
українофілів і клопотався про дозвіл друкувати українські художні 
й популярні книжки. [л. 62]

Дроздова -  домовласниця. [док. 12]
Дунаевский Константин Семенович -  свідок під час складання заповіту 

А. Подолинського. [док. 12]

Евдокимов Василий Яковлевич (бл. 1839-?) -  служив у книгарні, був 
причетний до нечаєвської справи. [л. 10]

Елисеев Григорий Захарович (1821-1891) -  публіцист-критик, співро
бітник Современника, один з редакторів Отечественньіх записок.

[л. 19.]
Елпидин Михаил Константинович (1835-1908) -  1863 р. заарештований 

у справі «казанської змови» і засуд жений до каторжних робіт. У 1865 р. 
втік за кордон, де редагував журнал Народное дело (1868-1870) та 
був членом женевської секції І Інтернаціоналу. У лютому 1872 р. 
перевіз свою друкарню до Цюріха. [л. 11]

Жебунев [Жебуньов] Владимир Александрович -  народник, револю
ціонер. [л. 69]

Желєховській [Желехівський] Євгеній (1844-1885) -  лексикограф і
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фольклорист, учитель гімназій у Перемишлі й Станіславові, автор 
двотомного Мащрусько-фнецького словцря{Львів, 1882-1886).

[л. 94]
Желтоновский Дмйтрий -  член одеського гуртка «чайковців», керова

ного Ф. Волховським. Пізніше відійшов від революційної Д ІЯ Л Ь Н О С -  

ти і працював прокурором. [с.]
Желябов Андрей Иванович (1851-1881) -  народник, студецт Новоро- 

сійського університету. У 1873 р. входивдо Одеського ̂ гуртка Ф. Вол
ховського. Мав зв'язки з «Київською комуною» т«| «Київською гро
мадою», член Виконавчого комітету партії «Народна воля». Один з 
організаторів убивства царя Алєксандра II. [с.]

Жид -  дир. Гинзбург.
Жохов Александр Федорович (1840-1872) -  публіцист, співробітник 

Народного богатства і С-Петербургских ведомостей. Убитий на дуелі 
з Є. І. Утіним. ,[л. 15]

Жуевич -  не вдалося встановити. < [л. 140]
Жук -  можливо, Жуковський. [лл. 135,145]
ЙСуйковский Николай -  директор пошти в Києві. [док. 1]
Жуковский Николай Йванович (1842-1895) -  економіст, анархіст. У 

1862 р. емігрував до Швайцарії. Належав до «Юрської федерації» і 
1 * був секретарем бакунінської секції в Женеві. Член І Інтернаціоналу,

з якого вийшов після виключення Бакуніна. Один з редакторів жур
налів Работник (1875-1876) і Община (1878); у статтях обстоював 
право У країни на самовизначення. [ллнЗО, 3<3,37]

Жулйковский Николай -  директор Головного поштового управління.
[Д О К. 1]

Жулинскйй -  студент з Галичини, студіював у Цюріху. [л. 47]

Завадский Михаил Ромуальдович (1846-?) -  педагог; закінчив історико- 
філологічний факуль^ Новоросійського університету. Працював 
директором Єлисаветградського земського реального училища. 

Зелений Павло Олександрович (1839-1912) -  журналіст і громадський 
діяч. Голова Єлисаветградської повітової земської управи,‘Одеський 
міський голова. Редактор-видавець газети Одесский вестник (1876— 
1Й87). Багато Зробив для народної освіти, збудував публічну 
бібліотеку. [лл. 118-121» 126]

Зеленогорский Федор Александрович (1839-1908) -  філософ, з 1874 р." 
црофесор Харківського університет Відомий с в о ї м и  п р а ц я м и  про 
Сковороду та з історії психології. [лл- 41,42]

Зибер Николай Йванович(1844-1888) -і економіст, статистик*марксйсг;
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викладав політичну економію в Київському університеті; активний 
член «Київської громади»; 1876 р. залишив університет на знак про
тесту проти звільнення Драгоманова і виїхав за кордон.

[лл. 9,12,18,19,41,42,114,135]
Зотов Александр Захарович (бл. 1854-?) -  брав участь у студентському 

русі. [с.]
Зубок [Мокиевский-Зубок] Степан Васильевич (1851—?) -  студент Тех

нологічного інституту в Петербурзі, член гуртка «чайковців» з 1873 р. 
Брав участь у підготовці втечі П. Кропоткіна з Ніколаєвського шпи
талю. На процесі «193-х» засудженний на заслання; вирок змінено 
на нагляд поліції. [с.]

Зутер [Suter] Heinrich (1848-1922) -  автор праць з історії математики.
[лл. 6- 8}

Йван Васильєвим -  можливо, Іван Васильович Охременко (бл. 1850-?) -  
студент Технологічного інституту в Петербурзі, «чайковець», жив у 
студентській комуні разом з В. Варзаром та ін. [л. 1]

Иващенко -  не вдалося ідентифікувати. [с.]
Идельсон Розалия Христофоровна [уроджена Розалія Хаїмівна Якершберґ] 

(1848-бл. 1915) -  народниця, емігрувала 1872 p., увійшла до кружка 
«впередівців», подруга В. Смірнова. 1879 р. закінчила медичні студії 
в Бернському університеті. [л. 1-3,7,12, ЗО, 32,41,43-45,48,49, 

50-52,61,64,66,69,85,88,90,91,92,95,98,104,107,112,113,114; с.]

Каблиц Иосиф Иванович [псевдонім -  Юзов] (1848-1893) -  народник- 
бакунінець, навчався в Київському університеті. Брав участь у «хо
дінні в народ». Під час арештів утік, за допомогою О. Волкенштейна, 
за кордон. [л. 95; с.]

Кавецкий Петр -  дяк Преображенської церкви в с. Ярославці. [док. 2]
Кадьян [Кодьян] Александр Александрович (1849-1917) -  народник; 

1869 р. брав участь у студентському русі в Петербурзі; згодом -  хі- 
рург. [л. 55]

Каминская Берта Абрамовна (7-1878) -  народниця, член гуртка «фрічів» 
у Цюріху. 1874 року повернулася до Росії; психічно захворіла після 
арешту 1875 р. [л. 48]

Кассаньяк, де [Granier de Gassagnac Paul Adolphe Marie Prosper] (1843- 
1904) -  журналіст і політичний діяч бонапартистського напряму, ре
дактор газети Le Pays. [л. 86]

Кирхнер Александр Валерьянович -  народник, революційний діяч, якого 
1881 р. військовий суд засудив до 15 років каторги. [с.]

357



Кислород -  не вдалося встановити. [л. 125]
Китти -  див. Кудашева Єкатерина Серг^евна. [л. 127,130,131 док. 12] 
К-К -  див. Кулябко-Корецкий А. Г. [л. 5 9 ,60]
Клюзере [Cluseret Gustave Paul] (1823-1900) -  генерал; учасник гарі- 

бальдійського походу 1860 р. в Італії та громадянської війни в СІІІА. 
Член Інтернаціоналу, прихильник баку нінців, член Паризької комун#, 
згодом емігрував до Бельгії. [л. 79]

Клячко Самуил (Семен) Львович (1845-1914) -  член гуртка московських 
. «?шшювщв». Зарештований у квітні 1872p., емігрував 1873 р. і працював 
у журналі Вперед! [л. 13]

К [можливо, К о в а л е в с ь к и й  Микола Васильович] (1841-1897) -  учитель 
Кадетського корпусу в Києві, член «Київської громади». Матеріяльно 
підтримував українські видання, що виходили в Галичині. Прияте
лював з М. Драгомановим, І. Франком, М. ПавлнКом. Зазнавав 
переслідувань за quoї погляди з боку уряду. [л. 67]

Козяов Алексей Алекісайдрович (1831-1901) ̂  філософ, у 18^6—1887 pp. 
професор філософії в Київському університеті. [л. 12]

Колодкевич Никодай Николаевич <1850-1884) -  народник, з 1879 р. члей 
Виконавчого комітету «Народної волі»: 1881 р. засуджений до страти; 
присуд замінено довічною каторгою. [с.]

Колосов А. -  протоієрей Києво^Могилянської Свято-Троїцької церкви 
в Києві. [док. 10]

Кольчевский Георгий Дмитриевич -  студент Київського університету, 
згодом -  юрист. У 1874-1875,pp. брав участь в українському русі.

[ С ]

Константинович Софья Александровна (бл. 1852-?) -  після студій у 
Цюріхському університеті повернулася дог Росії і брала участь у ре
волюційній пропаганді. [л. 57]

ЇСонч ^ не вдалося встановити. [л. 48]
Костомаров Николай Иванович (1817-1885) -  історик, етнограф, пись

менник, член Кирило-Методіївського братства, Іс:1
Кравацкий -  не вдалося встановити. [С.]

Криль Александр Александрович (1843-1908) -  народник. Н а початку 
70-х років XIX ст. виїхав до Швейцарії, де був у блі^вдсих стосунках з 
російськими емігрантами. Разом з дружиною С о ф і є ю  М іцситівною брав 
участь у підготовці видання журналу ВпередІ

Криль Софья Никитична (1842-1875) -  сестра П, Н. Ткачова,
О. О. Кріля. Брала участь у'жіночому русі. [лл- Я CJ

Кромиский- не вдалося встановити. ^
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Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921) -  теоретик анархізму, соціолог, 
географ і геолог. [л. 71]

Кудашев Сергей Данилович (1796-1862) -  дід С. Подолинського з боку 
матері. [док. 2]

Кудашева Єкатерина Сергеевна [Кигги] (1831-?) -  сестра матері С. По
долинського. [лл. 127,130,131; док. 12]

Кудашева Матильда Октавовна [урод, графиня Шуазель] (1806-1867) -  
бабуся С. Подолинського. [док. 2]

Кудашева Софья Ивановна [урод. Орлова] -  дружина князя А. С. Ку
дашева, брата матері С. Подолинського. [л. 130]

Кудрицкий Михаил -  диякон Києво-Печерської Спаської церкви.
[док. 14]

Кузьма [Ляхоцький Антон Михайлович] (1853-1918) -  родом з Жито
мира; емігрував 1878 р. У Женеві керував друкарнею Громади, [л. 147]

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819-1897) -  письменник, історик, 
етнограф, критик і перекладач, громадський діяч. [с.]

Кулябко-Корецкий [псевд. «маленький Кулябка»] Александр Григорье- 
вич -  молодший брат Миколи, студент Київського університету.
1873 р. познайомився з Лавровим і деякий час працював у друкарні 
журналу Вперед! [лл. 49,59,60, 67,98; с.]

Кулябко-Корецкий Николай Григорьевич (1846-після 1930] -  народ
ник; київський приятель С. Подолинського; 1875 р. емігрував за 
кордон і співпрацював у журналі Вперед! [л. 114; с.]

KypTojes -  складач української вільної друкарні в Женеві. [л. 116]

Лавров Петр Лаврович [літ. псевд. Миртов] (1823-1900) -  соціолог і 
публіцист, ідеолог народництва. Єміґрував 1870 p., редактор журналу 
ВпередІ (1873-1876) і газети Вперед! (1875-76). [лл. 3,4-29,31,33- 
39,40,41,42,43,44,45,46,48-52,53,61,66,67,70, 72, 73,77-81,83- 
85,86,87,88,89,91,92,95,98,101, 104, 107, 108,109, 110,111,112- 
114,117,123,124,128,132,133,134,135,138,139,140,144,146; с.] 

Лаврова Софья Севастьяновна [урод. Чайковська] (1842-1916) -  студію
вала в Цюріху. Бакунінка, брала активну участь у житті російської 
еміграції. [лл. 23,37,49]

Лазебникова Л [за чоловіком, Афанасьева] -  студіювала в Цюріху, де 
працювала в російській бібліотеці. Восени 1873 р. в Парижі мешкала 
разом з Р. Ідельсон. [лл. 49,61,64]

Ланге [Lange Fridrich Albert] (1828-1875) -  філософ, економіст, 
письменник і громадський діяч, професор філософії в університетах 
Цюріха й Марбурґа. [лл. 6,7 ,12]
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Лансєр -  директор банку в Полтаві. [с.]
Ларионов Петр Федорович (1853-1878) -  член «Київської комуни». 

Заарештований 1874 р. дав відверті свідчення. На процесі *193-х» 
засуджений до заслання. [с.]

Лафарг [Lafaigue Paul] (1842-1911) -  економіст, публіцист. Автор праць
з філософії, політичної економії, історії, релігії, філології. Член Гене
ральної ради Інтернаціоналу. [лл. ЗО, 31 ]

Ледертали, братья -  народники Єлеазар і Нахман Девентали входили до 
київського іуртка «чайковців», «Київської комуни». 1874 р. емігру
вали. Єлеазар був одним з редакторів журналу Община. [с.]

Леонард Петр Егорович -  економіст.  ̂ [л. 98]
Лєрмонтов Феофан Никанорович (1847-1878) -  народник, «чайковець»; 

у 1873-1874 pp. очолююав. гурток бакунінців у Петербурзі, [л. 62]
Лесе»ич Володимир Вікторович, (1837-1905) *- філософ, письменник. 

Закінчив академію Генерального штабу. У 1864 р. збудував і утри
мував на свої кошти в с. Денисівці Полтавської губ. школу, в якій 
навчали рідною мовою. За участь в українському русі був засланий 
на Сибір. [л. 9]

Линтваревьі -  брали участь у народницькому й українофільському рухах.
[с.]

JJpccarop -  див. Lissagaray,
Линев Александр Логинович (бл. 1843-1918)- народник-лавровець; деякий 

час завідував друкарнею Вперед! у Цюріху та Лондоні.
[лл. 4,39.49-51,61,68,72,73,74,75, }7,78-82,92,93,95,107,114)

Лобов Александр Александрович (бл. 1843-?) -  народник. Колишній 
учень Лаврова. 1870 р. виїхав за кордон. На його ім’я'російські емі
гранти в Цюріху купили будинок, де була влаштована бібліотека та 
їдальня і відбувалися збори. [лл. 15,18,44,46/57,94; с.]

Лобода Виктор (1818-?) -  був заарештований 1862 р. за участь у хар- 
v ківських ^полтавських українських гуртках та висланий до Перм

ської, пізніше Воронізької губерній без права проживання в Україні.
[л. 72]

Лоцге -  див. Longuet
Лопатин Герман Александрович (1845-1918) -  народник. У 1870 р- 

^організував втечу Лаврова за кордон. У 1873-1879 pp. перебував в 
еміграції і працював у журналі Вперед/

[лл. 5, 72, 77, 87,95,104,107,114]
Лощенова Евдокия -  студентка, активний член російської колонії в 

Цюріху. [л. 51]
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Лучицкий Йван Васильевич (1845-1918) -  історик, професор Київського 
університету (з 1877). У Франції досліджував історію релігійних воєн 
XVI ст. та громадського землеволодіння. [л. 78]

Любатович Вера Спиридоновна (1855-1907) -  народниця. На початку 
70-х років перебувала в Цюріху, входила до гуртка «фрічів», працю
вала в друкарні ВпередІ [л. 48]

Маленький Кулябко[-Корецкий] -  див. Кулябко-Корецкий А. Г.
[л. 67,98]

Малон -  див. Маїоп.
Мандельштам С. -  студент у Цюріху, противник гуртка Сажина. [л. 44]
Маркович Светозар (1846-1875) -  філософ-матеріяліст, публіцист. 

Сербський соціаліст, член Російської секції І Інтернаціоналу.
[лл. 5,18* 49]

Маркс -  див. Магх
Матильда -  можливо, родичка Кудашевих. [л. 127]
Мезенцев -  не вдалося встановити. [с.]
Меринґ Фридрих Фридрихович (1822-1887) -  терапевт і гігієніст, 

професор Київського університету. Лікар С. Подолинського.
[док. 8]

Миргородский -  не вдалося встановити. [док. 2]
Миртов -  див. Лавров.
Михайло Петрович -  див. Драгоманов.
Михалевич Опанас Михайлович -  член «Київської громади». [с.]
Мокриевич -  див. Дебагорио [Дебагорий-Мокриевич].
Молчанов Александр Николаевич (1847-?) -  юрист, адвокат. З літа 1875 р. 

після відходу від газети громадівців редагував разом з М. Країнсь- 
ким Киевский телеграф. На початку 1876 р. втік за кордон, звідкіля 
дописував до згаданої газети. [л. 106]

Молчановский Йван -  священик Преображенської церкви в с. Ярославка 
Звенигородського повіту Київської губернії (тепер Шполянського 
району Черкаської обл.). [док. 2]

Мьшікин Ипполит Никитович (1848-1885) -  народник. [л. 123]

Навроцький Володимир Михайлович (1847-1882) -  економіст-статис- 
тик, етнограф, публіцист. Закінчив юридичний факультет Львівсько
го університету. [л. 100]

Нагорний [Нагірний] Василь (1847-1926) -  студент у Цюріху, пізніше
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економіст, засновник львівських товариств «Народна торгівля» 
«Зоря»» «Сокіл». [л. 47]

Надя -  донька народниці О. Любатович. С. Подолинський узяв її на ви
ховання; померла в Монпбльє від менінгіту 1881 р. [лл. 127,130]

Наталья -  див. Подолинская Н. А.
Натансон Марк Андреевич (1850-1919) -  народник. Співзасновник 

гуртка «чайковців» та організації «Земля і воля*. У 1871 р. засланий 
до Архангельської губ. [л. 13]

Нечаев Сергей Геннадиевич (1847-1882) -  анархіст. Після вбивства його 
групою одного зі своїх членів 1869 р. емігрував до Швайцарії, де був 
тісно пов’язаний з Бакунінйм. У 1872 р. Швайцарія видала його Росії.

(лл. 5, 7, % 17,19, 23, 24,29]
Николич -  сербський поет Аполітичний діяч. [л. 98]
Новроцкій -  див. Фесенко-Новроцький.
Ноель -  див. Идельсон.

Огарев Николай Платонович (1813-1877) -  публіцист, близький друг
А. Герцена. [л. 17]

Павлшс Михайло Іванович (1853-1915) -  письменник, громадський діяч, 
соціяліст. У 1879-1881 pp. перебував у Швайцарії. Допомагав М. Дра- 
гоманову й С. Подолинському видавати Громаду.

[лл. 138,145,146,147]
Пахаловский Алексей -  голова Київської дуісовної консисторії, [док. 2]
Пащенко Владимир Михайлович (бя. 1852-?) -народник. У 1878 р. виїхав 

за кордон і співпрацював з П. Лавровим і Ллехановим. [л. 138]
Переяславцева Варвара Михайловна (?-1874) -  студіювала в Цюріху і 

працювала в друкарні Вперед! [лл. 66,92,98]
Пет^ Лавроднч -  див* Лавров.
Петров-Зданович Георгий Феликсович (бл. 1855-1917) -  народник, пе

реправляв нелегальну літературу до Росії з-за кордону. [л*
Пленники -  див. Линев і Соловьев.
Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) -  теоретик і проп агандист 

марксизму, діяч російськогосоціялістичного руху. [л* J
Подолинская Мария Сергеевна [уродж. княгиня Кудащева] (1327 

1901) -  мати С. Подолинського.
Подолинская Наталия Акимовна [уродж. Андреева] (бл.1855-?) 

дружина С. Подолинського. jo П1
[лл. 117,127,130,131,138,142,146; док. Ю, 12. 1
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Подолинский Александр Сергеевич (1880-1881) -  наймолодший син 
С. і Н. Подолинських, народився в Женеві, помер у Монпельє.

[лл. 142,143]
Подолинский Андрей Иванович (1806-1886) -  поет, чиновник, поміщик 

Київської губ., батько С. А. Подолинського.
[лл. 130,143; док. 1, 2,3,12] 

Подолинский Владимир Сергеевич (1878-1881) -  найстарший син
С. і Н. Подолинських, народився в Парижі. [лл. 127,142]

Подолинский Гарасим. [док. 1 ]
Подолинский Георгий. [док. 1]
Подолинский Йван Наумович -  дід Сергія Андрійовича Подолинського.
Подолинский Наум Степанович -  прадід Сергія Андрійовича Подо

линського. [док. 1, 2]
Подолинский Осип -  брат Степана. {док. 1]
Подолинский Севестиан. [док. 1]
Подолинский Сергей Сергеевич (1879-1944) -  другий син С. і Н. Подо

линських, народився в Парижі, помер у Німеччині, [л. 142; док. 12] 
Подолинский Степан -  брат Осипа. [док. 1]
Подолинский Степан Осипович -  прадід Андрія Подолинського. [док. 1] 
Подолинский Федор Степанович. [док. 1 ]
Поклад Г. -  складач української вільної друкарні в Женеві. [л. 116]
Полунин Алексей Иванович (1820-1888) -  патолог, професор Мос

ковського університету. [л. 7]
Польгейм Идалия Иосифовна (бл. 1852-?) -  член «Київської комуни». 

Заарештована у вересні 1874 р. На слідстві дала відверті свідчення.
[с.]

Попов -  домовласник. [док. 12]
Похилевич -  помічник секретаря Київської духової консисторії, [док. 2] 
Прудон [Proudhon Pirre-Joseph] (1809-1865) -  соціолог, публіцист і 

економіст, один із засновників анархізму.
Пружанская Мария Орестовна (1850-?) -  студіювала медицину в 

Цюріху. [л. 50]
Пьтин Александр Николаевич (1833-1904) -  літературознавець; з 1866 р.

співробітник журналу Вестник Евротя. [л. 148]
Пятаков Даниил Максимович -  свідок під час складання заповіту А. По

долинського. [док. 12]
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Раллн Земфирий Констащинович (6л. 1847-1933) -  народний, бакуні- 
нець. Брав участь у студентському русі 1868-1869 pp. і був ув’язнений
з С. Нечаєвим. У 1871 р. емігрував і студіював у Цюріхському уні
верситеті. [лл. 72,75,79]

Рахманинов Йван Иванович (1826-1897) -  професор, згодом ректор 
(1881-1883) Київського університету. [док. 5,6,9]

Рашецская Александра Григорьевна (?-}929) -  народниця. Дружина
В. Варзара. У 1872-1873 pp. студіювала медицину в Цюріху. 1874 р. 
повернулася до Росії. [лл. 5,57,59,72]

Рашевський Йван Федорович (бл.1847-?) -  народник, член «Київської 
комуни», брав участь у «ходінні в народ». У 1870-1874 pp. працював 
лікарем у Харківській губернії. [с.]

Ргчицкий Йван Федорович [Федотович] (бл.1841 -1874) -  народник, жив 
у землеробській комуні в Америці. Повернувся до Росії 1874 p., 
заарештований і по дорозі на заслання застрелився. [лл. 93; с.]

Рихтер Дмитрий Иванович (1848-1919) -  економіст і географ, лавровеці, 
співробітник журналу ВпередІ [лг 49]

Рожновский Варфоломей -  диякон Києво-ЛибіДської Свято-Троїцької 
„церкви. [док. 10]

Росс г  див. Сажин.
Рубан Александр Александрович (1847-1909)—підполковникросійської 

армії. [док. 8]

Савченко Григорий Федорович [псевд. Осмодовський] (1838-1917) -  
член революційних гуртків в Одесі й Бессарабії У 1880 р. засуджений 
до 15 років каторги. 1 [с.]

Сажин Михаил Петрович [псевд. Арман Росс] (1845-1934) -  народник, 
бакунініець. Один із засновників російської бібліотеки в Цюріху, де
1873 р. організував друкарню, а 1874 р. переніс її до Лондону.

[лл. 7 ,9 ,12, 24,32,38,48,49]
Саламандра -  не вдалось встановити. [л. 92]
Святловский Владимир Владимирович (бл.1850-?) -  бакунінець, прия

тель М. В. Соколова. У 1873 р. відвідував дружину, яка навчалась у 
Цюріху.

Семяновский Евгений Степанович (1850-1881) -  народник. Закінчив 
юридичний факультет Київського університету (1873), був членом 
лавровського гуртка Л. Ґінзбурга в Петербурзі. У 1875 р. заарешто
ваний і засуджений до 11 років каторжних робіт.

[лл. 44, 45,46,95, C-J
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Сергей -  не вдалося встановити. [л. 135]
Сергей Григорьевич -  не вдалося встановити. [л. 2]
Скордели Пантелеймон Константинович -  київський нотаріус, [док. 12] 
Сливинський Іван Ігнатович -  студент з Галичини, студіював у Цюріху.

[л.47]
Славянский -  петербузький лікар. [л. 41 ]
Сломовская -  домовласниця. [док. 12]
СмецкаяНадежда Николаевна (бл. 1850-1905) -  бакунінка, навчалася в 

Цюріху. [л. 23]
Смирнов Валериан Николаевич (1848-1900) -  народник, лавровець.

1869 р. заарештований за належність до нечаєвської групи. У 1871 р. 
емігрував. Допоміг Лаврову заснувати і видавати «Вперед!», був 
секретарем редакції, [лл. 7,9,32,40,41,44,46,47-51,53,57-62,64- 
68,69, 70,71-76,82,85,86,87,89,92,93,95,98-99,101,103-108,109, 
110,111-113,114,115,141; с.]

Соколов Николай Васильевич (1832-1889) -  полковник. За авторство 
книжки Отщепенцьі в 1867 р. засуджений на півтора року ув’язнення. 
У 1872 р. утік за кордон. У справах російської колонії Цюріху стояв 
на боці бакунінців. [лл. 9,49]

Соловьев Дмитрий Иванович <1844-1918) -  народник, член гуртка 
долгушинців. Працював у друкарні Вперед!.

[лл. 51,73, 74, 75, 77,78,81,82] 
Станисавкевич Мато -  серб, не вдалося точніше встановити. [л. 49] 
Станкевнч -  студент Технологічного інституту в Петербурзі, у 1872 р.

доглядав квартиру Лаврова в Парижі. [лл. 21,25]
Стемковский [Стемпковский] Адольф -  емігрант. Причетний до арешту 

Нечаева в Цюріху. Замах на нього польських і сербських емігрантів 
не вдався. [лл. 29,33]

Стронин Александр Иванович (1827-1889) -  учитель Драгоманова в 
Полтавській гімназії. Автор шкільних підручників та популярних 
брошур. [л. 108; с.]

Субботиньї [сестри] Евгения Дмитриевна (1853-1930), Мария Дмитриев- 
на (1854-1878) -  виїхали за кордон 1872 p., студіювали в Цюріху; 
«фрічі». Працювали в друкарні журналу Вперед! У 1874 р. поверну
лися до Росії. [л. 72]

Судзиловский Николай Константинович [псевдонім: Джон Руссель] 
(1850-1930) -  революційний народник. Навчався на медичному фа
культеті Київського університету. Один з організаторів народницько
го гуртка «Київська комуна». У 1875 p., уникаючи арешту, емігрував.

[л. 93; с]
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Суслова Надежда Прокофьевна (1842^1910) -  перша жінка-лікар у 
Російській імперії. У 1867 р^закінчила Цюріхський університет.

ч 18]
Сухобрусой Тимофей -  протоієрей Преображенської церквивх. Ярос- 

лавці Звенигородського пов. (тепер Шполянського р-ну Черкаської 
обл.). Ідок.2]

Сушіада Надежда Дмитриевна (бл.1847-1885) -  лавровка. Студіювала 
філософію в Цюріху Д працювала з друкарні журналу. Вперед! ДфЦ р. 
повернулася до Росії. [л. 81 ]

Суіцкещп Кррнедій (1840-1885) -правник, громадський діяч* співзас* 
новник т-ва «Просвіта» і «Наукового товариства ім. Шевченка».

[л. 60]
Ташкентец -  див. Семяновский.
ТерлецькиЙ Остап Степанович (1850-1902) ^літературознадець, .публі

цист, громадський діяч. Організував у Відні видання української со- 
ціялістичної Літератури. У І877 р. засуджений за друкування со- 
ціялістичних брошурі [лл. 59,60,63,101,103]

Тдачев Петр Никитович (1844-1885) -  літературний критик, народник. 
У 1873 р. емігрував; прадював у редакції Вперед!; з 1875 р. видавав у 
Женеві журнал Набат, у якому проповідував змовницьку тактику й 
індивідуальний терор. 4 [лл. 84,87; с. ]

Тодорович Пера (1852-1907} -  сербський письменник, послідовник 
рвітозара Мар^овина; студіював у Цюриху, пізніше відійшов від 
£оціялістичного руху. [л. 140]

І^манов С. Б. - активний членрок-ійс^ки^ колоній 1872-73 pp. у Цюріху
д [лл. 49,66]

£Гье£ [Thiers A<iolphe] (1797-1877) -  історик. Президент Франції в
1871-1873 pp. 1871 року Організував придушення повстань у Ліоні 
та Парижі. 'А [л. 22]

Утин Евгений Исаакович (1843-1894) -  адвокат, публіцист. Іл- 1̂ 1
У тин Никодай Исааковлч (1841-1883) -  революціонер; член ЦК «Землі 

&долі». У 1863 р. емігрував. Заочно засуджений до с т р а т и .  Спів- 
Організатор російської секції І Інтернаціоналу.

[лл. 11,12,14,15,171
Фамилнант Дороге® [Ирина] Львовна (1ЙЗ-?) -  революціонерка: ДРУ5*^^3 

Д. Н. Овсянико-Куликовського. У 1871 р; виїхала до Йдоріха, де 
діювала медицину. Активний Член російської колонії. У 1875 р- 
вернулася до Росії. 1л‘



федоров -  чиновник. [док. 12].
ферре [Ferre Th6ophile Charles] (1845-1871) -  революціонер-бланкіст, 

член Паризької комуни, розстріляний версальцями. [л. 31]
фесенко-Новроцькій [Фесенко-Навроцький] Сергій Григорович

[лл. 94,97,100]
фигнер Лидия Николаевна (1853-1920) -  народниця, член гуртка 

«фрічів». [л. 48]
Филиппов Алексей Викторович -  студент медицини, чоловік В. Фіґнер 

у 1870-1876 pp. [лл. 49,51,61]
Филиппова Вера Николаевна [уродж. Фигнер] (1852-1942) -  народниця. 

Дружина А. Філіппова. У Цюріху студіювала медицину, входила до 
гуртка «фрічів». [л. 48]

Фоменко Климент -  протоієрей Києво-Печерської Снаської церкви.
[док. 14]

Франжоли Андрей Афанасьевич (1844-1883) -  народник. 1873 р. вів 
пропаганду серед селян Чернігівської губ. Заарештований у серпні
1874 p., під час процесу «193-х» засуджений до заслання, кару 
замінено на нагляд поліції. [с.]

Фрей [Frey Heniich] (1822-1890) -  зоолог, анатоміст, професор гістології 
та порівняльної анатомії в Цюріху. [лл. 8,10]

Фронштейн Анна Исааковна (1845-?) -  студентка медицини, згодом 
лікар. [л. 57]

Ходко [Ходько] Йван Михайлович (бл.1835-1917) -  народник. Належав 
до київського гуртка «бунтарів», брав участь у «ходінні в народ».
1874 р. втік за кордон. [л. 62; с.]

Холуй -  див. Гинзбург.
Холуенок -  див. Смирнов.

Цебрикова Мария Константиновна (1835-1917) -  письменниця, родичка 
декабриста М. Р. Цебрикова, який вплинув на її світогляд, борець за 
жіночі права. [лл. 18-20]

Цехановецкий Григорий Матвеевич (1833-1898) -  професор політичної 
економії Київського університету. У 1872 р. -  у науковому відряд
женні за кордоном. [лл. 41,42]

Чайковский Николай Васильевич (1850-1926) -  народник. У 1869 р. 
вступив до гуртка М. Натансона і В. Александрова, який пізніше діс
тав назву «чайковців». Був заарештований у 1871 і 1872 pp.; виїхав 
за кордон восени 1874 р. [лл. 6,7,9,13,15,51]
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Черепами Александр Петрович -  закінчив медичний факультет 
Київського університету, член «Київської громади». У 1877 р. його 
судили разом з М. Павликом за українофільську пропаганду.

Черкесов Варлаам Николаевич, князь <1846-1925) -  народник. Засуд
жений кілька разів. За кордоном брав участь у революційних видан
нях. У 1882 р. видав брошуру під назвою Драгомцнм из Гадяча * 
борьбе с русскими революціонерами. Б. Кістяківський уважав його 
таємним співробітником російської поліції. £л. 43j

Черньппевский Николай Гаврилович (1828-1889) -  літературний критик, 
письменника публіцист; філософ, економіст, історик. [л. 9]

Черньппев Йван Ядовлевич (бл. 1850-?) -  студіював у Київському 
університеті разом із С. Подолинським. Під час арештів членів гуртка 
Кабліца в Києві втік за кордон. У 1873 р. жив у Цюріху; лаврист.

[лл. 2,3,43-45 46, 48,49,50,52; с.]
Четверговая Мария Павловна -  брала участь у народницькому русі.

[л.72]

Шевченко Тарас Григорович (1814-1861) -  поет, художник.
[лл. 53,54,98; с.]

Шее [Schee, Henrich] (1845-1925) -  соціал-демократ, делегат Газького 
конгресу. [л. 57]

Шершавицкий [Шершовицький, Михайло Павлович] -  лікар, член 
«Київської старої громади», поміщик. У 1876 р. у Відні зустрічався з 
М. Драгомановим. ' [с.]

Шульгии Яков Николаевич (1851-1911) -  історик, грбмадський діяч. 
Член «Київської громади». Заповідав частину своїх) спадку на видання 
Громади. v [лл. 98,106]

Шумовая Єкатерина Алимпиевна (1853-?) -  студентка Медицини.
[л. 80]

Шухевич Володимир Йосипович (1850-1915) -  етцограф, педагог, 
громадський діяч. Закінчив Львівський університет і з 1876 р. вчите
лював у Львові. [л. 60]

Щербачев Владимир Сергеевич (бл. 1837-?) -  у 1872-1873 pp. » ив У 
Цюріху, був пов'язаний з російськими емігрантами, [лл. 48,49,51]

Щукин Йван Петрович -  належав до «Київської комуни». [л* ^
Щукина Мария ЇІетровна [за чоловіком, Кабліц] (бл.1849-?) -  вела про

паганду геред учнівської молоді, заарештована в справі процесу 
«193-х». [л. 49]
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Щукина Татьяна Петровна [за чоловіком, Стронська] (1856-?) -  входила 
до складу «Київської комуни». [л. 49]

Злсниц Александр Людвигович (1849-1907) -  бакунінець, 1869 р. його 
допитували в справі Нечаєва. Емігрував 1871 p.; пізніше один з 
редакторів журналу Работник. [л. 48,49]

Злсниц Оттилия Людвиговна -  у 1871-1872 pp. студіювала медицину в 
Цюріху. Близька знайома Р. Ідельсон та О. Любатович. [л. 48]

Зме [Змме] Владимир Георгиевич (бл.1848-1887) -  належав до гуртка 
«чайковців», спочатку в Петербурзі, потім у Києві (1872 p.). Підсуд* 
ний на процесі «193-х». [с.]

Знгельс -  див. Engels.
Зппов Василий Андреевич -  не вдалося встановити. [лл. 21,25]

Юнг [Jung Herman] (1830-1901) -  діяч робітничого руху, емігрував до 
Лондона, член Генеральної Ради Інтернаціоналу та її скарбник (1871— 
1872). [лл. 17,21]

Южаков Сергей Николаевич (1849-1910) -  учасник студентського руху 
в Одесі. [с.]

Юзефович Михайло Володимирович (1802-1889) -  монархіст, реакці
онер. Виступав проти українського руху, доносив на членів Кирило- 
Мефодіївського братства, членів «Київської громади». Спричинився 
до видання Емського указу 1876 р. [с.]

Alexandre -  див. Подолинський А.
Abelle Henri, van den -  бельгійський анархіст, виключений з І Інтерна

ціоналу в травні 1873 р. [л. 33]
Aubepin -  голова суду Сени. [док. 13]

Bonhoure -  адвокат Марії Подолинської у Парижі. [док. 13]
Brismle D6sir6 (1823-1888) -  один із засновників бельгійської секції 

І Інтернаціоналу. Делегат Базельського (1869) та Газького (1872) 
конгресів. Спершу пристав до бакунінців, згодом відійшов від анар
хізму. [лл. 26-28,31-34,50]

Bois du Lille -  директор паризької поліції. [л. 73]
Bonhoure -  адвокат Наталії Подолинської. [док. 13]
Bourgeois -  суддя суду Сени в Парижі. [док. 13]
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C ollet -  голова першого бюро префектури в Парижі. [л 7 5  j
Cotard J. -  лікар, працював у притулку у  Ванві, під Парижем, [док. 1 1]

Delajouve -  повірений Наталі Подолинської в Парижі. [док. 13]
Delpon de Vissec -  повірений Марії Подолинської в Парижі, [док. 13]
De Paepe COsar (1842-1890) -  одиц із засновників та керівників бель

гійської секції І Інтернаціоналу. Делегат кількох конференцій і конг
ресів І Інтернаціоналу. У 70-х роках підтримував бакунінців.

[лл. 70,98)
Dupont Eugfcne (бл.1831-1881) -  член Генеральної ради Інтернаціоналу 

(1864-1872), делегат п’ятьох його конгресів, секретар-кореспондент 
для Франції. [л. 28]

Du Var Robert -  автор багатьох праць про робітничі рухи. [л. 91]
De la Hodde Lucien (1808-1865) -  історик; автор праць про таємні 

товариства. [л. 91 ]

ЕЙаи -  банкір. [лл. 72,73,75]
Engels Fridrich (1820-1895) -  теоретик соціялізму, організатор міжна

родного робітничого руху. [лл. 27,32,33,98,134]
Englander Sigmund -  автор праць про французький робітничий рух.

[л. 91]
Eritard Heinrich August (1793-1852) -  історик.  ̂ [л. 49]

Falcimaigne -  заступник прокурора. [док. 13]
Falret Jules Ph. J. (1824-?) -  доктор медицини  ̂директор притулку Бісетр 

у Ванві під Парижем; автор праць про нервові захворювання та 
божевілля. [док. 11 ]

Fauconnier Є. -  економіст, автор праць про вільну торгівлю.
[лл. 122,125,129]

Galle Ioanne Godofredo -  ректор Вроцлавського університету.
Greulich Цегшап (1842-1925) -  один із засновників швайцарської секції 

І Інтернаціоналу в Цюріху (1865 p.), лідер правого крила 
швайцарської соціял-демократії. Редактор газети Die T a g w a c h t  у 
Цюріху. [лл. 12,50]

Gvilelm [Wilhelm] (1797-1888) -  пруський король; з 188І р. -  н ім ец ьк и й  
імператор. [Док* ' 1

Guillaume James (1844-1916) -  один з керівників анархістів у Швайцарн
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та Франції. Член І Інтернаціоналу з 1868 р. Один з організаторів 
Юрської федерації та редактор низки анархістських видань.

[лл. 2 8 ,3 0 -3 3 ,3 5 ]

Hartung Herman -  діяч соціялістичного руху в Австрії і Німеччині.
. Обвинувачений у зраді» виїхав до Цюріха, де став одним з заснов
ників Соціал-демократичної партії в Швайцарії. [л. 12]

Heeren Arnold Hermann Ludwig (1760-1842) -  професор філософії та 
історії в Ґутгінґенському університеті. [л. 49]

Hepner Arnold (1846-1923) -  соціял-демократ, один з редакторів газети 
Der Volksstaat (Народна держава). [л. 33]

Hermann Alfred (1847-1890) -  скульптор, журналіст, діяч Інтернаціоналу 
в Бельгії. [лл. 24, ЗО]

Hins Eug&ne (1839-1923) -  учитель, прудоніст, бакунінець, співзасновник 
бельгійської секції Інтернаціоналу. Одружений з Марією Яцкевич, 
російською підданою. [лл. 12,14,18-20,26]

Huber -  механік, соціяліст у Цюріху. [л. 50]

Jean (Mr.) -  правдоподібно, сторож (консьєрж) будинку в Парижі, у якому 
жив Лавров. [лл. 20,50]

Jfiger Gustav (1832-1917) -  науковець, автор праць із природничих наук.
[л. 90]

JohannardJules-Paul (1843-1882) -  діяч соціялістичного руху у Франції. 
Член Генеральної ради Інтернаціоналу (1868-1872). [л. 31]

Kadajski Nicolaus -  касир на залізничній ст. Підводочиськ. Переправляв 
нелегальну літературу до Росії. [л. 59]

Lavesson, de [л. 135]
Lecour -  мабуть, чиновник поліції. [л. 72]
Lissagaray Prosper-Ollivier (1838-1901) -  журналіст, історик. Учасник 

Паризької комуни, після якої емігрував до Англії. Автор Історії Па
ризької Комуни (1876). Після амністії 1880 р. повернувся у Францію, 
[лл. 28,98]

Longuet Charles (1839-1903) -  журналіст. Член Генеральної ради І Ін
тернаціоналу (1866-1867, 1871-1872). Учасник Паризької комуни, згодом 
емігрував до Англії. Після амністії 1880 р. повернувся до Франції.

[док. 11]
Loustanneau -  адвокат Марії Подолинської в Парижі. [д. ІЗ]

Malon Benoit (1841-1893) -  член І Інтернаціоналу. Учасник Паризької

371



комуни, пізніше емігрував до Італії, де приєднався до анархістів 
Засновник і редактор щомісячного журналу La Revue Socialist#.

[л. 31,125,132,133,135,139] 
Marx Karl (1818-1883) -  економіст, філософ, діяч соціялістичного руху 

основоположник марксистської ідеології. Організатор І Інтернаціо  ̂
налу. [лл. 5,12,27,30-34,98,101,125,133,134,136; с.]

Meyer R. -  редактор Berliner Revue. [л. 70]
Morago Gonzales, Tomas -  анархіст, один із засновників та Керівників 

Альянсу в Еспанії, виключений з Інтернаціоналу 1873 р. [л. ЗО, 3|]
Nathalie -  див. Подолинская Н.
Olivier -  судовий виконавець суду Сени. . [д. із]
Pierre -  Лавров П. [л.Ю]
Reynhardt -  паризький'торговець; йогб адресу використовували російські 

народники для конспіративного листування: [л. 95]
Schmoller Gustave, von (1838-1917) -  економіст, історик, професор 

Страсбурзького університету, державний і громадський діяч. [л. 70] 
Schuuzen -  не вдалось встановити. [л. 67]
Schwitzguebel Ademar (1844-1895) -  діяч робітничого рухуг один з ке

рівників Юрської федерації. Був делегатом ряду конгресів І Ін
тернаціоналу. [л. 28]

Smirnoff -  див. Смирнов.
Spiegelberg Otto (1830-1906) -  декан медичногр факультету Вроцлав- 

ського університету; автор багатьох праць з гінекології. [док. 7]
Sorge Fridrich-Adolph (1828-1906) -  соціяліст. брав участь у німецькій 

революції 1848-1849 pp. З 1852 р. жив у США, де організував секцію 
І Інтернаціоналу. У 1872-74 pp. -  генеральний секретар Генеральна! 
ради Інтернаціоналу. [лл. ЗО, 31̂

Splengard Roche -  анархіст, виключений з І Інтернаціоналу 1873 р.
[л.31]

Terletzky -  див. Терлецький.
Testut Oscar (1840-?) -  історик, автор праць з історії робітничого руху-

[дь 51]
Voigt Georg (1827-1391) -історик, професор Мюнхенського універси

тету. [л*
Vaillant Edouard Marie (1840-1915) -  соціяліст, бланкіст, делегат Ло- 

занського конгресу (1867) і, Лондонської конференції (1 8 7 1 )»учасник 
Паризької комуни, член Генеральної ради Інтернаціоналу (1871—1872).

[лл. 28,31,33]
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Перелік скорочень 
і умовних позначень

AMД Архів Михайла Драгоманова. Т. І /  Ред. Р. Смаль-Стоцький. -
Варшава: Український науковий інститут, 1937.

арк аркуш.
Буда БудаС. ДобіографіїС.Подолинського//Застоліт.-  1930. -

Кн. 5.
Бюл. Бюллетень Комиссии по разработке научного наследия Ака-

демика В. И. Вернадского. -  М., 1994. -  № 12.
від. рук. відділ рукописів.
ГаК Га&гский Конгресе Первого Интернационала. 2-7 сентября

1872 г. Отчетм и письма. -  М.: Политиздат, 1972.
Г АРФ Государственньїй архив Российской Федерации, Москва.
Гру Грушевський М. З починів українського соціалістичного

руху. Мих. Драгоманов і женевський соціалістичний гур
ток. -  Відень, 1922.

д. дело.
док. документ.
ДАМК Державний архів міста Києва.
ДАКО Державний архів Київської області, м. Київ.
ДАОО Державний архів Одеської області, м. Одеса.
Драг. Архів Михайла Драгоманова. Т. 1. Листування київської

громади з М.Драгомановим, 1870-1895. -  Варшава, 1938.
зв. зворот аркуша.
Кор. Корнійчук, Л. Я., Метко М. /. Економічні погляди С. А. Подо-

линського. -  К.: Вид-во АН УРСР, 1958.
л. лист.
ЛНБ Наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, м. Львів.
М&Е К. Маркс, Ф. Знгельс и революционная Россия. -  М.:

Политиздат, 1967.
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Руї

Ру2
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РуС

рц

Серб.

СаВ

СаЛ

спр.
Сту.

Науковий ар̂ сів Інституту археології НАНУ, м. Київ.
оборот.
опис.
Пишук А. Листи С. А, Подолинськогб до П. Л. Лаврова в 
справі заснування журналу «Вперед!» / /  Науково-ін
формаційний бюлетень Архівного управління. -1963. 6.
Пошук А. До листування С. А. Полонинського з П. Л. Лав
ровим у справі журналу «Вперед!» / /  Архіви України -  
1965.-№5.
Пашук А. Листи С. Подолинського до М. Павлика / /  Жов
тень. ^  1963. -№ 6.
Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Пав ликом 
(1876-1895). Т. 3. (1879-1881) /  Уклав М. Павлик. -  
Чернівці: Руська Рада, 1910.
Российская государственная библиотека, г. Москва. 
Российский государственньїй исторический архив, г. Санкт- 
Петербург.
Рудько М. П. С. А. Подолинський у революційно-на
родницькому русі 70-х pp. XIX ст. / /  Український істо
ричний журнал..- 1966. -  № 7.
Рудько М. П. Революційне народництво 70-х років XIX ст. і 
українські «Громади» (Лист С. А. Подолинського про «ук
раїнську соціально-демократичну партію») / /  Український 
історичний журнал. -  1968. -  №9. -  С. 126-134.
Рудько М. П. Нові джерела для характеристики суспільно- 
політичних поглядів С. А. Подолинського / /  Архіви Украї
ни. -  1970. -  № 1
Русские современники о К. Марксе и Ф. Знгельсе. -  М.: По- 
литиздат, 1969.
Российский центр хранения и использования документов 
новейшей истории, г. Москва.
Сергій Подолинський (1850-1891): Вибрані твори /  
Упорядкував Р. Сербин. -  Монреаль, 1990.
Сапир Б. «Вперед!» 1873-1877. Т. 2. -  D o r d r e c h t - Holland, 
D. Reidel, 1970.
Сапир Б. Лавров. Годи змиграции. Т. 2. -  Dordrecht-Hol- 
land, D. Reidel, 1974.

’ справа.
СтудимськийК. Галичийа і Україна в листуванні 1862-1884. 
X.; К., 1931.
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ЦДАГО

ЦДІАУК
ЦДІАУЛ
ЦНБ-К

ЧП
Gaz.Tri.

HagCon

IISG-A

Serb.

фонд.
Хитрова, И. И. О попьітке орган изации издания газети 
<ВпередІ* в Хорватии или Сербии / /  Славянский архив. -  
М. -  1961. -  С. 239.
Центральний державний архів громадських об’єднань 
України.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ.
Центральний державний історичний архів України, м. Львів.
Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського НАН 
України, м. Київ.
Черкаська правда. -  1964. -  29 верес.
Gazette des Tribunaiix. Journal de jurisprudence et des d6bats 
juridiques. Feuilles d’annonces l£gales. Paris.
Documents of the First International. The Hague Congress of the 
First International /  Institute of Marxism-Leninism of the CC 
CPSU. -  M.: Progress Publishers, 1977.
Intemationaal Institut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam 
(Міжнародний Інститут соціальної історії, Амстердам).
Serbyn R. In Defense of an Independent Ukrainian Socialist 
Movement: Three Letters from Serhii Podolynsky to Valerian 
Smimpv //Journal of Ukrainian Studies. -  Toronto, 1982. -  
N 13. -  P. 3-32.
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Перелік листів і офіційних 
документів Подолинського

№ Дата листа
(рік, місяць, число)

1. [1871]. 09.23.

2. [1871]. 10.04.

3. [1871].??,??.

4. [1872J.05.08.

5. [1872].05.20.

6. [1872].05.23.

7. [1872J.05.29.

8. [1872J.05.30.

9. [1872J.06.04.

І. Листи
Звідки-куди Адресат Архіви та публікації

Київ-Петербург Ідельсон — ГАРФ. ф. 1737, on. 1,
д. 89, л. 3-4об.

-  IISG. Архив Смир- 
нова

-  ГАРФ. ф. 1737, оп. 
1, д. 89, л. 5-6об.

-  IISG. Архив 
Смирнова

-ГАРФ. ф. 1737, оп.
1,д. 89, л. 1-2об.

і— IISG. Архив 
Смирнова

-  ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л.І-Іоб.

-  ГАРФ.ф. 1762,оп.4, 
д. 360, л. 2-Зоб.

-  СаЛ: 13-15.
-Г А Р Ф .ф . 1762, оп. 4,

д. 360, л. 4-5об.
-  СаЛ: 15-16.
-  Г А Р Ф . ф .  1762, оп. 4,

д. 360, л. 6-8об.
- Г А Р Ф . ф .  1762, оп. 4,

д. 360, л. 9- Юоб.
-  СаЛ: 16-ТІ7.
-ГАРФ.ф. 1762, оп.

1,д. 360, л. 13-17о6.

Київ-Петербург Ідельсон

Київ-Петербург Ідельсон

Цюріх-Париж Лавров 

Цюріх-Париж Лавров

Цюріх-Париж Лавров

Цюріх-Париж Лавров 

Цюріх-Париж Лавров

Цюріх-Париж Лавров
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№ Дата листа Звідки-куди Адресат
(рік, місяць, число)

10. [1872J.06.06. Цюріх-Париж Лавров

11. [1872J.06.06. Цюріх—Лондон Лавров

12. [1872].06.16. Цюріх—Лондон Лавров

13. [1872].06.16. Цюріх—Лондон Лавров

14. [1872].06.24 Цюріх—Лондон Лавров

15. [1872].07.01. Цюріх—Лондон Лавров

16. [1872].07.07. Цюріх—Лондон Лавров

17. [1872J.07.10. Цюріх—Лондон Лавров

18. [1872J.07.23. Цюріх—Лондон Лавров

377

СаЛ: 17-19.
Паї: 52-54 [П. датує: 
04.07].
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 78-79об. 
СаЛ: 20-21.
Паї: 48-49.
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 76-77об. 
СаЛ: 21-22.
Паї: 9.
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 80-83об. 
СаЛ: 22-24.
Паї: 50-51.
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 84-85об. 
СаЛ: 25.
Паї: 51.

■ РЦ.ф. 21, оп 1, д. 401/ 
6,л. 1-2;

■ ЦДАГО, ф. 57, on. 1, 
спр. 4, арк. 42-43.

- ГАРФ.ф. 1762,оп.4, 
д. 360, л. 11-12 об.

-СаЛ: 26-27.
- Паї: 52.
-РЦ.ф.21,оп. 1,д.401/ 
7;

- ЦДАГО, ф. 57, on. 1, 
спр. 4, арк. 44-45.

- РЦ. ,ф. 21, on. 1, д. 
401/8, л. 2;

- ЦДАГО, ф. 57, оп.1, 
спр. 4, арк. 46-47.

-ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 18-20об.

Архіви та публікації



19. [1872J.08.01.

20. [1872J.08.10.

21. [18721l08.il.

22. [1872J.08.18.

23. [1872J.08.22.

24. [1872J.08.25.

25. [1872J.08.29.

26. [1872J.08.31.
і

27. [1872J.09.01.

28. [1872J.09.02.

29. [1872J.09.03.

№ Дата листа
(рік, місяць, число)

Цюріх-Лондон Лавров

Париж-Лондон Лавров 

Париж-Лондон Лавров

Дьєп-Лондон Лавров 

Дьєп-Лондон Лавров

Дьєп-Лондон Лавров 

Париж-Лондон Лавров 

Гага-Лондон Лавров

Гаґа-ЛЬйдон Лавров

Гаґа-Лондон Лавров

Гаґа-Лондон Лавров 

378

Звідки-куди Адресат

СаЛ: 27-29.
Паї; 54-55.
ГАРФ. ф. 1762, оп. 4 
д. 360, л. 21-23об 
СаЛ: 29-30.

• Паї: 55.
ГАРФ. ф. 1762, on 
4, д. 360, л. 24.
■ГАРФ. ф. 1762, оп. 
4,д.360, л. 25-26об.
- СаЛ: ЗО.
- ГАРФ. ф. 1762, оп. 
4, д. 360, л. 27-27об.
- ГАРФ. ф. 1762, оп. 
4, д. 360, л. 28-32об. 
-СаЛ: 31-33.
-Паї: 56-57.
- ГАРФ. ф. 1762, оп. 
4, д. 360, л. 33-34об. 

-СаЛ: 33-34.
- ГАРФ. ф. 1762, оп. 
4, д. 360, л. 35-35об. 

-СаЛ: 34-35.
- РЦ,ф.21,оп. І.д. 
56/1, л. 1-2.

- ГаК: 420.
- HagCon: Р. 500
- РЦ, ф. 21, оп. 1,д. 
56/2, л. 3-4.

- ГаК: 425-426.
- HagCon: Р. 505-506. 
-РЦ,ф.21,оп. І.д.
54/4, л. 5-6.

-ГаК: 425-427. 
-HagCon: Р .  507-508.
- ГАРФ. ф! 1762, огг. 
4, д. 360, л. 36-37об.

-СаЛ: 35-36.

Архіви та публікації



Ха Дата листа Звідки-куди
(рік. місяць, число)

Адресат Архіви та публікації

30. [1872].09jQ5. Гаґа-Цюріх Ідельсон

31. [1872].09.05. Гаґа-Лондон Лавров

32. [ 1872].09.07. Гаґа-Цюріх Ідельсон

33. [1872].09.07. Гага-Лондон Лавров

34. [1872].09.07. Гаґа-Лондон Лавров

35. [1872].09.10. Брюссель-Лондон Лавров

36. [1872].09.16. Берлін-Лондон Лавров

37. [1872].11.05. Відень-Лондон Лавров

38. [1872].11.11. Цюріх-Лондон Лавров

39. [1872].11.18. Цюріх-Лондон Лавров

379

Паї: 57-58.
ГаК: 428.
HagCon: Р. 509-510
ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 
д. 145, л. 1 -2.
СаВ: 415-416.
РЦ, ф. 21, оп.1, д. 56/
9, л. 9-13.
ГаК 434-436. 
HagCon: Р. 516-518.
ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 
д. 145, л. 3-4об.
СаВ: 417-418.

■РЦф.21,оп. 1,д.56/
11, л. 14-17.
ГаК: 437-439. 
HagCon: Р.519-522.
РЦ, ф. 21, on. 1, д. 56/
10, л. 18-19.

-СаЛ: 36-37.
-ГаК: 439-440.
- РуС: 141-142.
- HagCon: Р.522-523.
- РЦ ф. 21, on. 1, д. 56/
13, л. 20-21.

-ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 38-39об. 

-СаЛ: 37-38.
- Паї: 58.6 
-ГаК: 447-448, [?]
- HagCon: Р.531-532.
- ГАРФ.ф. 1762,оп.4, 
д. 360, л. 41-42об.

- ГАРФ. ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 43-46об.

- СаЛ: 39-41.
-Паї: 58-59.
-ГАРФ.ф. 1762, оп. 4,



40. [1872]. 12.30. Вюрцбург-Цюріх Смірнов

41. [1872J.12.31. Лайпціг-Цюріх Смірнов

42. [1873].01.02. Лайпціг-Цюріх Лавров

43. [1873]«01.05. Відень-Цюріх Лавров

44. [1873].0І.06. Відень-Цюріх Смірнов

45. [1873].01.07. Відень-Цюріх Лавров

46. [1873].01.08. Відень-Цюріх Смірнов
і

47. f1873] .01.25. Цюріх-Відень Бучин.

4& [1873].02.02. Цюріх-Париж Лавров

4Й. [І873].02.06. Цюріх-Париж Лавров

50. [І873].02.11. Цюріх-Париж Лавров

380

№ .. Дата листа Звідки-куди Адресат
(рік, місяць, число)

д. 360, л. 55-55об 
СаЛ: 51-52.
ГАРФ. ф. 1737, оп. 
1, д. 58, л. 9-9об. 
ГАРФ. ф. 1737, оп. 
1,д.58, л. 10-1 Іоб 
СаВ: 418-419.
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4 
д. 360, л. 59-6006. 
СаЛ: 41-42.
Па2:50.
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 58.
СаЛ: 42.
Па2:50.
ГАРФ.ф. 1737,оп.1, 
д. 58, л. 12-12об. 

•СаВ: 419-420!
•ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 56-57об. 

•СаЛ: 42-43.
-Па2:50-51. 
-ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 
д. 58, л. ІЗ-ІЗоб. 

-СаВ: 420-421.
- ЛНБ, від.рук, ф. Буч. 
121/п.4,арк. 1-3.

- Сту:216-217. 
-ГА РФ .ф. 1762, оп. 4,
д. 360, л. 61-62об., 
74-75об.

- СаЛ: 44-46.
-Па2:51-52.
-ГАРФ.ф. 1̂ 62, оп. 4,
д. 360, л. 62а -66об.

- СаЛ: 46-49.
- Па2:52-54.
- ГАРФ. ф-1762, оп. 4,

Архіви та публікації



51. [1873].02.19.

52. [1873J.02.19.

53. [1873J.03.01.

54. [1873J.03.05.

55. [1873J.05.09.

56. [1873J.05.27.
57. [1873J.09.10.

58. [1873J.09-1Q.

59. [1873J.09.13.

60. [1873J.09.16.

61. [1873J.09.??.

62. [1873J.10.21.

Ns Даталиста
(рік, місяць, число)

Звідки-куди Адресат Архіви та публікації

д. 360, л. 67-68о6. 
-П а2 :54-55.

Цюріх-Париж Лавров — ГАРФ. ф. 1762, оп. 4,
д. 360, л. 70-71об. 

-СаЛ : 49-50.
-П а 2 :53-54.

Цюріх-Париж Лавров — ГАРФ. ф. 1762, оп. 4,
д. 360, л. 69-69об. 

-С аЛ : 50-51.
-  Па2:51-52

Цюріх-Відень Бучин. 

Цюріх-Відень Бучин. 

Цюріх-Відень Бучин.

Цюріх-Відень Бучин. 
Відень-Цюріх Смірнов

Відень-Цюріх Смірнов
*

Львів-Цюріх Смірнов

- ЛНБ, від.рук, ф. Буч. 
121/п. 4, арк. 4-5зв.

- Сту: 217-218.
- ЛНБ, від.рук., ф. Буч. 

121/п. 4, арк. 6-6зв.
-Сту: 218.
- ЛНБ, від.рук., ф. 

Буч.
121/п. 4, арк. 7. 

-Сту: 218.
-Сту: 219.
- ГАРФ. ф. 1737, оп.1, 
д. 145, л. 5-6об.

-СаВ: 421-422.
-ГАРФ. ф. 1737, оп.1, 

д. 145, л. ,7.
- ГАРФ. ф. 1737, оп.1, 

д. 145, л. 8-1 Іоб.
-СаВ: 422-424.

Львів-Цюріх Смірнов — ГАРФ. ф. 1737, оп.1,
д. 145, л. 12-15об. 

-СаВ: 424-427.
?-Цюріх Смірнов — ГАРФ. ф. 1737, on. 1,

д. 58, л. 52-52об.
-  IISG.

Одеса-Цюріх Смірнов — ГАРФ. ф. 1737, on. 1,
д. 58, л. І-Зоб:

381



-  СаВ: 427-429.
-  Руї: 122-123.

63. [1873].11.01, Відень-Відень Бучинський — ЛНБ, від.рук., ф. Буч.
121/п. 4, арк. 8.

-  Сту: 719.
64. [1873J.11.20. Париж-Цюріх Смірнов — ГАРФ. ф. 1737, on. 1,

д. 58, д. 4-5.
-  IISG.

65. [1873].1І27. ’Париж-Цюріх Смірнов — ГАРФ. ф. 1737, on. 1,
; д.58,л.6.

-  IISG.
66. [1873].12.02. Париж-Цюріх Смірнов — ГАРФ. ф. 1737, on. 1,

д. 58, л. 82-83.
-  IISG.

67. [1873]. 12.08. Париж-Цюріх Смірнов — ГАРФ. ф. 1737, on. 1,
д. 58, л. 7-8.

-  IISG.
68. [1873].12.08. Париж-Цюріх Смірнов — ГАРФ. ф. 1737, on. 1,

д. 58, л. 84.
-IIS G

і
69. [1873].?. Париж-Цюріх Ідельсогг — IISG. Архив Смирно-

ва.
70. [1874].02.07. Париж-Лондон Лавров — ГАРФ. ф. 1762, оп. 4,

1 д. 360, л. 72-73об.
-  СаЛ: 52.

71. [1874J.03.13. Париж-Лондон Смірнов — Г А Р Ф . ф. 1737, оп.1,
д. 58, л. Н-'Ібоб.

-  I1SG.
72. [1874J.03.28. Париж-Лондон Смірнов — ГАРФ.ф. 1762, оп. 4,

д. 360, л.;100-Ю1об.
73. [1874J.03.30. Париж-Лондон Вперед! -ГАРФ.ф. 1762,оп.4,

д. 360, л. 104-105об.
-  СаЛ: 53-54.

74. [1874J.03.31. Париж-Лондон Вперед! —ГАРФ.ф. 1762,оп.4,
д. 360, л. 106-Ю6об.

-  СаЛ: 54.
75. [1874J.04.01. Париж-Лондон Вперед! —ГАРФ.ф. 1762,оп.4,

№ Дата листа Звідки-куди Адресат Архіви та публікації(рік, місяць, число)
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76. [1874J.04.01.

77. [1874J.04.02.

78. [1874J.04.04.

79. [1874J.04.05.

80. [1874J.04.07.

81. [1874J.04.10.

82. [1874J.04.12.

83. [1874J.04.26.

84. [1874J.04.28.

85. [1874J.05.02.

86. [1874J.05.02.

87. [1874J.05.10.

№ Дата листа
(рік, місяць, число)

Звідки-куди Адресат

Париж-Лондон ВпередІ

Париж-Лондон Лавров 

Париж-Лондон Лавров 

Париж-Лондон Лавров 

Париж-Лондон Лавров 

Париж-Лондон Смірнов 

Париж-Лондон Смірнов

Париж-Лондон Лавров 

Париж-Лондон Лавров

Париж-Лондон Лавров

Париж-Лондон Смірнов

Париж-Лондон Лавров 

383

д. 360, л. 107-108об. 
СаЛ: 54-55.
ГАРФ. ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 102-103об. 
СаЛ: 55-56. 
ГАРФ.ф. 1762,оп. 4, 
д. 360, л. 109-110. 
СаЛ: 56.
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 111-11206. 
СаЛ: 57-58зв.
ГАРФ. ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 115-1 Ібоб. 
СаЛ:56-57.
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л.113-114об. 
СаЛ: 59.
ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 
д. 58, л. 17-18об. 
II8G.
ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 
д. 58, л. 19-20.
IISG.

- ГАРФ.ф. 1762,оп.4, 
д. 360, л. 91-91об.

-СаЛ: 60.
- ГАРФ.ф. 1762,оп.4, 
д. 360, л. 98-99об.

- СаЛ: 60-61.
- Па2:56.
- ГАРФ.ф. 1762,оп.4, 
д. 360, л. 92-93об.

-СаЛ: 61-62.
- Па2:56-57. 
-ГАРФ.ф. 1737, оп.1,
д. 58, л. 21-22об. 

-СаВ: 429-430.
- ГАРФ.ф. 1762,оп.4,

Архіви та публікації



№ Дата листа Звідки-куди Адресат,
(рік, місяць, число) Архіви та публікації

і

88. [1874J.05.il. Париж-Лондон Ідельсон

89. [1874J.05.17. Париж-Лондон Лавров

90. [1874.05.17.] Париж-Лондон Ідельсон 

91: [1874J.05.22. Париж-Лондон Лавров

92. [1874j.05.22. Париж-Лондон Смірнов.

93. [1874, груд.j ?-Лондон Смірнов

94. [1875j.04.27. Київ-Станіславів Бучин.

95. [1875].05.04. Відень-Лондон Смірнов

96. [1875J.05.05. Галь-Лондон Смірнов

97. [1875J.noq.05. Галь-Станіславів Бучин.

98. [1875J.05.17. Галь-Лондон Смірнов

д. 360, л. 94-95об
— СаЛ: 62-63.
— Па2:57.
— ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 

д. 89 л. 9-9об.
— ГАРФ.ф. 1762,оп. 4, 

д. 360, л. 96-97об.
— ГАРФ. ф. 1737, оп.1, 

д. 89, л. 7-7об.
— ГАРФ.ф. 1762,оп. 4, 

д.360, л. 117—117об.
— СаЛ: 63.
-ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 

д.58,л. 23-23об.
— I1SG.
-ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 

д. 58, л. 51-51об.
— ЛНБ, від.рук., ф. Буч. 

121/п. 4, арк. 10- 
ІОзв.

— Сту: 219. 
-ГАРФ.ф. 1737, оп.1,

д. 58, л. 72-75об.
— Бюл:
-СаВ: 430-435. 
-Р у ї:  123-125.
— Серб: 49-57
— Хит: 239.
-Serb: 9-15. 
-ГАРФ.ф. 1737, оп.1,

д. 58, л. 77-77об.
— СаВ: 435-436. 
-Serb: 16-17. 
-ЛНБ,від.рук.,фБуч-

121/п. 4, арк. 9.
— Сту: 219.
-ГАРФ.ф. 1737, оп.1.

д. 58, л. 58-71об.



Ns Дата листа Звідки-куди Адресат
(рік, місяць» число)

Архіви та публікації

99. [1Й75],06.04. Галь-Лондон Смірнов

100. 1875.06.11. Галь-Станіславів Бучин.

101. 1875.08.15. Відень-Лондон Лавров
102. 1875.10.30. Київ-Станіславів Бучин.

103. [1875].10.кін. ?-Лондон Смірнов

104. [1876J.03.18. Вроцлав-Лондон Смірнов

105. 1876.03.29. Вроцлав-Лондон Смірнов

106. [1876J.05.12. Вроцлав-Лондон Смірнов

107. 1876.06.05. Кройцнах-Лондон Смірнов

108. 1876.06.09. Кройцнах-Лондон Смірнов

109. 1876.06.09. ІКройцнах-Лондон Лавров
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Бюл:
СаВ: 438-448.
Руї: 128-133.
Серб: 58—76.
Serb: 19-32. 
ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 
д. 58, л. 24-24об. 
СаВ: 449-450.
ХіІ: 238.
ЛНБ, від.рук., ф. 
Буч. 121/П.4, арк. 11. 
Сту: 220.
СаВ: 450-452.
ЛНБ, від.рук., ф. Буч. 
121/п. 4, арк. 12.
Сту: 220.
ГАРФ.ф. 1762, он. 2, 
д. 118, л. 134.
РуЗ: 55.
ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 
д. 58, л. 78-81об. 
СаВ: 453-455.
Руї: 125-126.

-ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 
д. 58, л. 25-30об.

- СаВ: 456-458.
- Руї: 127-128» 
-ГАРФ.ф. 1737, оп.1, 
д, 58* л. 54-57об. 

-СаВ: 458-460. 
-ГАРф.ф. 1737, оц.1,
д. 58, л. 31-32об.

- СаВ: 461-462. 
-ГАРФ.ф. 1737, оп.1,
д. 58, л. 33-34об, 36- 
Збоб.

- СаВ: 462-464. 
-ГАРФ.ф. 1762, оп. 4,
д. 360, л. 86-87оіб.



110. 1876.06.19. Кройцнах-Лондон Смірнов —

№ Дата листа Звідки-куди Адресат
(рік, місяць, число)

111. [ 1876] .06.19. Кройцнах-Лондон Лавров

Архіви та публікації

ГАРФ.ф. 1737.0Ц.1 
д. 58, л. 34а-35, 37- 
37об.
СаВ: 464-466.
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 88-89об. 

-СаВ: 64-65.
112. 1876.08.23. Київ-Лондон Ідельсон — ГАРФ. ф. 1737,on. 1,

д. 89, л. 10-12.
-  СаВ: 467-468.

113. 1876.08.27. Київ-Лондон Ідельсон —ГАРФ.ф. 1737,оп.1,
д. 58, л. 39-39об.

-  IISG.
114. 1876.09.27. Київ-Лондон Смірнов — ГАРФ.ф. 1737,on. 1,

д. 58, л. 40-41об.
-  IISG. Архив С ми ро

йова
115. 1876.12.23. Київ-Монтре Смірнов —ГАРФ.ф. 1737,on. 1,

д. 58, л. 42-43о6. 
-СаВ: 466-467.

116. 1877.09.25. Київ-Женева Драгоманов
117. [1879].07.04.Шезьєр-Париж Лавров

118. 1879.09.03. Париж-Одеса Зелений

119. 1879.09.20. Париж-Одеса Зелений ■

120.1879.10.13. Париж-Одеса Зелений

121. 1880.01.Ї6. Монпельє-Одеса Зелений

122. 1880.01.25. Монпельє-Румунія Вовк

123. 1880.01.29. Монпельє-Париж Лавров

124. 1880.02.03. Монпельє-Одеса Зелений —

АМД: 260-261. 
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 90.
ДАОО. ф. 162, on. 1, 
спр. 5, арк. 88-88зв. 
ДАОО. ф. 162, on. 1, 
Спр. 2, арк. 48-48зв. 
ДАОО. ф. 162, on. 1, 
спр. 5, арк. 87-87зв. 
ДАОО. ф. 162, on. 1, 
спр. 5, арк. 94-95зв. 
НАІА. ф. 1, спр. В- 
3411, арк. 1-2.
Г А Р Ф . ф .  1762, оп. 4,
д 360, л. 48-48о6. 
СаЛ: 65-66.
ДАОО. ф. 162, оп. 1. 
спр. 5, арк. 96.



125. 1880.02.06. Монпельє-Париж Лавров — ГАРФ.ф. 1762, оп. 4,
д. 360, л. 50.

126. 1880.02.06. Монпельє- Вовк — НАІА.ф. 1, спр. В-
Румунія 3412, арк. 1 -4.

127. 1880.03.02. Монпельє-Київ М. Подолин— РГИА. ф. 1412, оп.
ська 29, д. 269, л. 10-11.

128. 1880.03.04. Монпельє-Париж Лавров — ГАРФ.ф. 1762, оп. 4,
д. 360, л. 51.

129. 1880.03.08. Монпельє-Румунія Вовк — НАІА ф. 1, спр. В-
3413, арк. 1.

130. 1880.03.10. Монпельє-Київ К  Кудашева — РГИА. ф. 1412, оп. 29,
д. 269, л. Иоб-13.

131. 1880.03.11. Монпельє-Київ К. Кудашева — РГИА. ф. 1412, оп. 29,
д. 269, л. 13-15.

-ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 47.

-СаЛ: 67.
-  РЦ.ф. 1,оп. 5,

№ 4140.
-  ЦДІАУК. ф. 1235, 

спр. 232
-Гру. 208.
-  Кор. 185-186.
-  Ч.П. 27.09.64.
-  М&Е: 405
-  НАІА. ф. 1, спр". В-

3414, арк. 1-3.
-  РЦ. ф. 1,оп. 5, 

№4143.
-  Гру. 209.
-  Кор. 180.
-Ч .П . 27.09.64. 
-М&Е: 405
-  НАІА. ф. 1, спр. В-

3415, арк.1.
-  ЦДІАУЛ. ф.663, oil 1, 

спр. 225,арк. 122-123.
-  ПаЗ: 139.

N° Дата листа Звідки-куди Адресат Архіви та публікації
(рік, місяць, число)

132. 1880.03.16. Монпельє-Париж Лавров

133. 1880.03.24. Монпельє-Парйж Лавров
134. 1880.03.30. Монпельє-Лондон Маркс

135. 1880.03.30. Монпельє-Румунія Вовк

136. 1880.04.08. Монпельє-Лондон Маркс

137. 1880.04.19. Монпельє-Румунія Вовк

138. 1880.05.08. Монпельє-Женева Павлик

387



№ Дата листа Звідки-куди Адресат
(рік; місяць, 4исло)

139.1880.06.04. Монпельє-Лондон Лавров

140.1880.07.03. Женева-Париж Лавров

141.1880.07.27. Женева-Берн Смірнов

142.1881.02.21. Монпельє-Київ М. Под.
143.1881.02.24. Монпельє-Київ М. Под.

144.1881.03.26. Монпельє-Париж Лавров —

14511881.03.29. Монпелье-Женева Драгоманов 
146.1881.05.08. ДОонпельє-Женева Шделик

147.1881.05.22. Монпельє-Женева Павлик1

148.1881.08.19. Монпельє-Петербург Пипін

- ГАРФ.ф. 1762,оп.4, 
д. ЗбО, л. 52-52об

- СаЛ: 67-68.
-ГАРФ.ф. 1762, оп. 4, 
д. 360, л. 53.

- ҐАРФ.ф. 1737, on. 1, 
д. 58, л. 45.

- IiSG. Архив Смйро- 
нова

- Gaz.Trib. 19.11.1885. 
т РГИАі. ф. 1412, оп.

29,д.269,л. 23-23об.
ГАРФ.ф. 1762, оп. 4,
д. 360, л. 54.

-  СаЛ: 68.
-ПаМ : 418-419.
-ЦДІАУЛ. ф. 663, оп.

1,спр~225, арк. 124. 
-Драг: 260-261.
-  ПаЗ: 139.
-  ПМД: 418-419.
-ЦДІАУЛ. ф. 663, оп.

1,спр. 225, арк. 126—
127.

-  ПаЗ: 139-140.
-  ИБУ.Ін-трук. X. 16 

958.

Архіви та публікації

1. 1814.06.03.

2. 1851.10.27.

3. 1866.06.22.

II -  Офіційні документи
Ухвала Київського дворянського зібрання про дво
рянське походження Подолинського (ДАКО, ф. 782, 
on. 1, спр. 9505, арк. 18-19).
Метрика народження і хрещення С. Пододинсько- 
го (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 9506, арк. 12).
Свідоцтво С. Подолинського про складання 
гімназичних іспитів (ДАМК, ф. І08, оп. 39, спр. 7, 
арк. 110).
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4. 1867.08.08.

5. 1871.05.

6. 1871.11.24.

7. 1876.05.27.

8. 1876.03.22.

9. 1876.12.31.

10. 1877.06.29.

11. 188&03.02.

12. 1885.10.09.

13. 1885.11.25.

14. 1891.06.30.

Прохання С. Подолинського до Ради Київського 
університету про допущення до встуцних іспитів 
(ДАМК, ф. 16, оп. 306, спр. 38, арк. 21).
Оцінки С. Подолинського з випускних іспитів фі- 
зико-математичного факультету Київського уні- 
верситетуту (ДАМК, ф. 16, оп. 310, спр. 127, арк. 4). 
Диплом кандидата природничих наук, виданий 
Київським університетом С. Подолинському 
(РГИА, ф. 1653, on. 1, дел. 27., л. 1 (оригінал); 
ДАМК, ф. 16, оп. 310, спр. 127, арк. 141 (друкова
ний примірник).
Диплом лікаря, виданий С. Подолинському 
Вроцлавським університетом (РГИА, ф. 1653, on. 1, 
дел. 27* л. 4).
З актів про купівлю-продаж будинків Подо- 
линських у КиєвЦЦДІАУК, ф. 487, on. 1, спр. 111, 
арк. 95-96),
Диплом лікаря, виданий С. Подолинському Київ
ським університетом (РГИА, ф. 1653, оп. І, дел. 27, 
л. 2).
Свідоцтво про шлюб С. Подолинського з Н. Анд- 
реєвою (ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 9505, арк. 25 зв.). 
Свідоцтво про хворобу С. Подолинського (Буда: 
203-204).
З заповіту А. Подолинського (ДАМК, ф. 28, on. 1, 
спр. 33, арк. 19-20).
Вирок суду Сени про право Марії Полонинської на 
догляд за сином (Archives de la Ville de Paris. DIU5 
613).
Виписка з метричної книги про смерть С. Подолин
ського (ЦДІАУ К, ф̂. 127, on. 1078, спр. 833, арк. 29).
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Архівні джерела

1. Archives de la Ville de Paris D. LU 5613.
2. Архів Інституту суспільної історії (LLSC), Амстердам: 

ф. Лаврова;
ф. Смирнова.

3. Государственньїй архив Российской Федерации (ГАРФ). Москва, 
ф. 1737 (В. Смирнов);
ф. 1762 (П. Лавров).

4. Российский центр хранения и использования новейшей истории (РЦ),
Москва:
ф. 21 (Гаагский кошресс Первого Интернационала).

5. Российский гоцударственнмй архив литературьі и искусства 
(РГАЛИ), Москва:
ф. 1348 (коллекция писем).

6. Российский государственннй исторический архив (РГИА), С.-Пе
тербург: t
ф. 1653 (Подолинские);
ф. 1412 (Кабинет особьіх прошений).

7. Центральний державний історичний архів У країни в Києві (ЦДІАК): 
ф. 127 (Київська духовна Консисторія);
ф. 442 (Київський, Подільський, Волинський генерал-губернатор); 
ф. 486 (Київська палата цивільного суду);
ф. 487 (Київська об’єднана палата кримінального і цивільного суду)-

8. Центральний державний історичний архів України в м. Л ь в о в і 
(ЦДІАУЛ):
ф. 663 (М. Павлик).

9. Державний архів Київської області (ДАКО), Київ:
ф. 782 (Київське дворянське депутатське зібрання).

10. Державний архів м. Києва (ДАМК):
ф. 16 (Київський університет); 
ф. 28 (Нотаріус П. Скорделі); 
ф. 108 (Перша Київська гімназія).
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11. Державний архів Одеської області (ДАОО), Одеса: 
ф. 162 (О. Зелений).

12. Центральний державний архів громадських об’єднань України 
(ЦДАГО), м. Київ:
ф. 57.

13. Российская государственная библиотека. Отдед рукописей (РГБ), 
Москва:
ф. 232 (Подолинские).

14. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (НБУ), м. Київ 
Інститут рукописів:
ф. X.

15. Наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ, Львів (ЛНБ): 
ф. М. Бучинського.

16. Науковий архів Інституту археології НАНУ, Київ (НАІА): 
ф. Ф. Вовка
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БІБЛІОГРАФІЯ





А — Праці С. Подолинського*

І —  Видані за життя автора
1872

1. Podolinski S., «Ueber die Austreibbarkeit des Kohlenoxyds und Stric- 
koxyds aus dem Blute». Archiv fur die Gesammte Physiologie des Menschen 
undderTkiere. Sechster Band. Herausgegeben von Dr. E. F. W. Pfliiger. Bonn, 
Verlag von Max Cohen & Sohn, 1872. S. 553-555.

— Aus dem physiologischen Laboratorium in Ziirich.
1873

2. [Анонімно], «Очерісь развітія международной ассоціаціи рабо- 
чихь», Впередьі Неперіодическое обозріуніе. (Женева), т. І (1873), отд. І. 
С. 110-177.

1874
3. [Анонімно], «Очерісь развітія международной ассоціаціи рабо- 

чюгь», Впередь! Неперіодическое обозрфніе. (Женева), т. II (1874), отд. І. 
С. 74-122.

— Продовження ч. 2.
4. [Анонімно], [«Волненіе в селї) Топильной»], Впередь! Неперіо

дическое о6озр$ніе. (Женева), т. II (1874), отд, II. С. 116-118.
1875

5. [Анонімно], «Вопросьі общественнаго здоровья сельскаго насе- 
ленія в Южной Россіи: Замітки о санитарно-зкономическом значеній 
црудовь в юго-западной Россіи», Кіевскій телеграфь. Газета политичес- 
каяи літературная. 1875,№9(20января). С. 1-2; JMs 10(22 января). С. 1.

6. [Анонімно], «Список лиц, привлеченньїх к дознанію и еще не ра- 
змсканньїх*, Впередь! (Лондон), (1875),№2(20янв./1 фев.). С. 42-44.

— Документ вивезений Подолинським і переданий до редакції.
7. [Анонімно], «[Секретний циркуляр МинВнДел]», Впередь! 

(Лондон), (1875), № 2 (20 янв./ l  фев.). Столб 54, абзац 3.
— Документ вивезений Подолинським і переданий до редакції.

* Укладено Романом Сербиним. Подається абеткою оригіналів.
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8. [Анонімйо], «Акціонерная .компаній», Кіевскій телеграфь 
Газета палитическая и литературная. 1875, № 21 (16 февраля). С. 1.

9. Щодолинскій}, С.* «Русское [вісгукраинское] и польское на- 
селеніе Галиціи», Кіевскій телеграфь. Газета политическая и ли
тературная. 1875, № 34 (19 марта). С. 1; № 35 (21 марта). С. 1-2.

10. ГЦодолинскій, С.], «Мещанско-рабочія товарищества само- 
помощи вь Галиціи», Кіевскій телеграфь. Газета политическая и 
литературная. 1875, № 53 (4 мая). С. 1.

11. ГЦодолинскій], С., «Путевьія заметки. І. Львовь. — Польскія 
производительння товарищества», Кіевскій телеграфь. Газета полити
ческая и литературная. 1875, № 55 (9 мая). С. 3.

12. Щодолинскій], [С-], «Борзна», Кіевскій телеграфь. Газета поли
тическая и литературная. 1875, № 56 (11 мая). С. 2-3.

13. Щодолинскій], С., «Путевия заметки. II. Оть Львова до Песта», 
Кіевскій телеграфь. Газета политическая и литературная. 1875, № 63 
(28 мая). С. 2-3.

14. Щодолинскій], С., «Изь путевих заметокь. III. Буда-Песть. Го- 
родь Райцовь», Кіевскій телеграфь. Гізета политическая и литератур
ная. 1875, №67 (біюня). G.2-3.

15. П[одолинскій], С., «Изь путевнх заметокь. Кь статистике Вен- 
герскаго королевства», Кіевскій телеграфь. Газета политическая и ли
тературная. 1875, №70(13 іюня). С. 3-4.

16. Щодолинскій], С., «Изь путевих заметокь. IV Богатьій край», 
Кіевскій телеграфь. Газета политическая и литературная. 1875, № 80 
(біюля). С 1-2.

17. Щодолинскій], С., «Путевьія заметки. Оть Целовца (Klagenfurt) 
до Любляни (Laibach)», Кіевскій телеграфь. Газета политическая и ли
тературная. 1875, №89(27 іюля). С. 1-2.

18. [Анонімно], «Чигиринскій бунть»* Впередь1 (Лондон), (1875), 
№ 15 (15 авг.). С. 466-469.

19. [Анонімно], Паровамагиина. Казка. (К о ш то м  і зах о до м  В. Кістки.) 
Відень, 3 болгарської печатні Янка С. Ковачева, 1875. (28 стор.) [1000 пр.]

20. [Анонімно], Про бідность. Розмова перва. ( К о ш т о м  і заходом В. 
Кістки.) Відень, 3 болгарської печатні Янка С. Ковачева, 1875. (20 стор.) 
[ібООгір]

21. [Анонімйо], Правда. Оповіданнє. (Переклад з великоруського.) 
(Коштом і заходом В. Кістки.) Вгдень, 3 болгарської печатні Янка С. 
Ковачева, 1875. (34 crop.) [1000 пр.]

— Переробка С. Подолинським брошури Андрея Іванова (псевдонім В. Е. Вар- 
зара), Хитрая Механика.

22. [Анонімно], «Кчигиринскомуделу», Впередрі (Лондон), (1875), 
№ 22 (1 декабря). С. 692-694.



1876
23. Podolinsky, Serge, Beitrafge zur Kenntniss des pancreatischen 

Eiweissfermentes. Inaiigural-Dissertation. Breslau, Buchdrukerei Lindner, 
1876. (56 crop.).

— Freitag, den 26. Mai 1876,12 1/2 Uhr.
24. Dr. Podolinski, Serge, «Beitrag zur Kenntniss des pancreatischen 

Eiweissfermentes». Archiv fur die Gesammte Physiologie des Menschen und 
derThiere. Dreizehnter Band. Herausgegeben von Dr. E. F. W. Pfliiger. Bonn, 
Verlag von Max Cohen & Sohn, 1876. S. 422-443.

25. [Анонімно], Про багатство та бідность. Розмова перва. Женева,
1876. (ЗО crop.) [3000 пр.]

— Перерібка ч. 20.
1877

26. [Анонімно], Прохліборобство. [Розмова друга]. Частина перва: 
Про те, як наша земля стала не наша. Липський [sic: Женева], 1877. 
(88 стор.) [3000 пр.]

— Книжка написана Подолинським і перероблена та доповнена Драгомановим 
. Вона вийшла в Женеві, а не в Ляйпциу як позначено на обкладинці з конспіративних 
причин.

— Прохліборобство. [Розмова друга]. Частина друга: Як завелося панство, 
а хлібороби без землі зостались не була надрукована і, мабуть пропала.

27. [Анонімно], Прохліборобство. Розмова третя. Як де земля по
ділена і як битребайійі держати. Липський [sic: Женева], 1877. (176сгор.) 
[3000 пр.]

1878
28. Mlot, Jan [Szymon Diksztain], Opowiadanie starego gospodarza. 

Warszawa, 1878.
— Перерібка Дікштайном на польську мову ч. 20.
29. [Анонімно]., Opowiadanie о biedzie. Poznan, Naklademautoral878. 

(39 стор.)
— Перерібка та пристосованая до польських обставин ч. 20.

1879
30. Подол>ински, С., «Сощуализам и Дарвинова Teopnja (За Сражу 

написао С. Подол>ински)>, Сража. Кюига за науку, кюижност и 
другитвени живот. (Нови Сад). Година друга. Свеска за фебруар 1879 
године. С. 155-177.

— Правдоподібно написано французькою мовою, а опісля перекладено серб
ською і українською; дивись французьку версію під ч. 36, а українську -  ч. 47.

31. Подолинскій, С., «Клод Бернар*, Дело (С.-Петербург), 1879, №2. 
С. 243-272.
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32. Подолински), С., Життьаі здоровуа льуде) на Україні. Женева 
1879. (243 стор.) [1000 пр.]

— На обкладинці рік друку зазначений 1879, а на титульній сторінці - 1878 
На обкладинці доданий французький заголовок: L’hygiene du peuple en OukraTne 
par Serge Podolinsky.

33. Подолинскій, C., «Здоровье крестьянь на Украйні). (Санитарнмй 
очеркь)», Дело. Журпаль литературно-политическій. (С.-Петербургь)
1879, №5. Є. 146-189.

— Базоване на ч. 32.

34. Podolinsky, S., «LenihilismeenRussie», LaRiforme (Paris) 1879, 
15 sept. P. 203-214; 15 oct. P. 348-365.

1880
35. Podolinsky, S., «L’6tat sanitaire des populations du gouvernement 

de Kiew», Association francaise pour Vavancement des sciences. Compte rendu 
de la 8e session. Montpellier -  1879. Paris, Au secretariat de Г association,
1880. P. 863-869.

— Stance du 29 aotit 1879; наступного дня Подолинський прочитав доповідь 
на тему: -  «Іе travail humain et la conservation des forces». Stance du 30 aout 1879. 
Ibid. P. 1007.

36. Podolinsky, S., «Le travail humain et la conservation de l’energie», 
Revue Internationale des sciences biologiques (Paris) Tome! 5, n. 1 (15 janvier
1880). P. 57-80.

— Перша стаття на тему соняшної енергії.
37. Podolinsky, Serge, «Le socialisme et la theorie de Darwin», La Re- 

vuesocialiste (Lyon) 1880, ̂ 3 ( 2 0  mars). P. 129-148.
38. Podolinsky, S., «Socialisme, Nihilisme,Terrorisme. R£ponse &unvieux 

socialiste russe», La Revue socialiste (Lyon) 1880, №6(20mai). P. 304-306.
—Відповідь на статтю Лаврова, “Le meuvement socialiste”, LTig l̂iti. 1880. N. 1,2.
39. Podolinsky, Dr., «Le village en Ukraine. -  Etude de demographies, 

Gazette mediccdede Paris, Tome II, No 21 (22mai 1880), pp. 265-268; Tome
II, No. 38 (18 sept. 1880), 489-495; Tome II, No. 41 (9 oct. 1880), pp. 529- 
533; Tome II, No. 42 (16 oct. 1880), pp. 541-543; Tome II, No. 2 (8 jan.
1881), pp. 13-17; Tome II, No. 27 (2 juil. 1881), pp. 381-385; Tome II, No. 36 
(3 sept. 1881), pp. 501-504; Tome III, No. 37 (9 sept. 1881), pp. 517-523; 
Tome III, No. 38 (17 sept. 1881), pp. 529-531; Tome III, No. 39 (24 sept. 
1881), pp.541-544.

— Фейлетон за ч. 32.
40. Подолинскій, С., «Трудь человека и его отношеніе кь распре-де- 

ленію анергій», Слово. (С.-Петербургь). 1880,4/ 5 (апрель-май). С. 135-211*
— Друга стаття на тему соняшної енергії.

398



41. Podolinsky, S., «Le socialisme et Funit6 des forces physiques», La 
Revue socialist#. (Lyon) 1880, №8(20juin). P. 353-365.

— Третя стаття на тему соняьиної енергії.
42. [Анонімно], «DerDarwinismusinderokonomischenundpolitischen 

Welt», Arbeiter- Wochen - Ckrxmik. Sozidl-okonomtsches Volksblatt. Zentralorgan 
der Hungarischen AUgemeinen Arbeiterpartei. (Budapest) (1880), №34(22 
Aug.); № 36 (5 Sept.); № 39 (26 Sept.).

43. Подолинскій, C., Соціалисгтя украинщ* в Аеєтріи. Женева, Дру
карня Громади, [1880], (16 crop.) [500 пр.].

— Надпис заголовка французькою мовою: Les socialist*» oukrainiens єн Autriche — 
par S. Podolinskiy.

44. Подолинскій, C., «Соціалисти украинцьі вь Австрія», Обгцее 
дело. (Женева). 1880,№38(Ноябрь).С.7-12.

— Передрук ч. 43. Стаття датована: "Женева, октябрь 1880п. Редакційний 
вступ порівнює соціялізм в Росії й Галичині та засуджує російський тероризм.

45. Подолинсюц, С., Ремесла jxea6pwcu на Україні. Женева, Печат- 
ньа «Работника» j «Громади», 1880, (148 crop.) [1000 пр.].

— На обкладинці доданий заголовок французькою мовою: Les metiers et les 
fabriques en Oucraine par S. Podolinskiy. Genbve, H. Gerorg Libraire- Oditeur, 1880.

1881
46. Драгоманов, M., M. Павлик, C. Подолінскні, «Програма», Громада. 

Украряськачасопись. (Женева), рікУ, 1880, № 1, (нодабрь-декабрь). С. 1-4.
— Число вийшло в лютому 1881 р. Заголовок французькою мовою: Hromada. 

Revue оикгаїеппе r6dig6e раї* M. Dragomanov, М. Pavlik & S. Podolinskiy. Geneve'
H. Georg Iibraire-fiditeur, 1881.

47. Подолінскиі, C., «Громадівство j Teopija Дарвіна», Громада. Ук- 
рарнськачасопись. (Женева), рікУ, 1880,№ 1, (ноіабрь-декабрь). С.5-26.

48. Подолінскщ, С., «Громадівсьюц рух в Англуі j Ірляндці. [Анг
лія]», Громада. Украрнськачасопись. (Женеві), рік У, 1880, № 1, (нсдабрь- 
декабрь). С. 43-66.

49. Подолінски], С., «Громадівсьюу рух в Англуі j Ірландці. Ірланді)а», 
Громада. Укрфнська часопись. (Женева), рік V, 1881, № 2. С. 137-153.

— Продовження ч. 48.
50. Подолінски}, С., «Перегльад громадівського руху в Західну Ев- 

рот>, Громада. Укрсфіажачасопись. (Женева), рік V, 1881, № 2. С. 232-237.
51. Podolinsky, Serge, «La dipht&ie dans le midi de la Russie», Gazette 

hebdomadaire de midedne et de chirurgie Tome XVIII, No 20 (20 mai 1881). 
P. 315.

— Повідомлення з наукового з*Ізду в Алжирі. Подібне повідомлення в Gazette 
m6dicale de Paris за 28 травня 1881 p. (№  22. С. 321). Див. ч. 62.
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52. Podolinsky, S., «Richesse et pauvret6 — dialogue Sconomique entre 
oucrainiens», Letravatileur. (Marseille) 1881, Mb 12(17juillet);Mb 13(7aofitY 
Mb 15 (7 aoflt).

— Переклад ч. 25.

53. Podolinski, S., «И socialismo e l’unita delle force fisiche», Laplebe 
(Milano). Anno XIV (1881). Nuova Serie, Mb 3. C. 13-16; Mb 4. C. 5-15.

— Четверта стаття, італійською мовою, на тему соняшног енергії.

54. Podolinski, S., «Der Socialismus und die Einheit der physischen 
Krafte», Arbeiter-Wochen-Chronik. Sozial-okonomisches Volksblatt. 
Zentralorgan derHungarischen Allgemeinen Arbeiterpartei. (Budapest), 1881, 
Mb 32 (7 Aug.); № 33 (14 Aug.); № 37 (11 Sept.).

— П'ята стаття, німецькою мовою, на тему соняшної енергії.

55. [Анонімно], «Der Nihilismus in Russland», Arbeiter-Wochen- 
Chronik. Sozial-okonomisches Volksblatt. Zentralorgan der Hungarischen 
Allgemeinen Arbeitetpartei. (Budapest), 1881, Mb 31 (25 Sept.); Mb 40 (2 Oct.); 
№ 41 (9 Oct.); Mb 42 (16 Oct.); № 43 (23 Oct.); № 45 (6 Nov.); № 46 (13 
Nov.); Mb 47 (20 Nov.); Mb 48 (27 Nov.); №49 (4 Dec.),

56. Podolinsky, Serge, «Quelques donn6es sur 1’ethnographie, la 
statistique et l’6tat sanitaire des habitants de l’Oucraine», Bulletin de la Sodtte 
Languedocienne de Giographie. (Montpellier),Tome IV (1881). P. 111-121.

57. Podolinsky, Serge, «La ргоргі&б fond6re et l’agriculture en Ouc-
raine», Bulletin de la Society Languedocienne de Geograpkie. (Montpellier), 
Tome IV (1881). P. 122-132. ^

58. Podolinsky, Serge, «Les conditions sanitaires des populations en 
Oucraine*, Bulletin de la Sociite Languedocienne de Giograpkie. (Montpel
lier), Tome IV (1881), pp. 199-215.

59. Podolinsky, Serge, Note sur rethnographie, la statistique et Vetatsamtaire 
de VOucraine. Montpellier, Boehm et Fils, 1881. (43 crop.).

— Відбитка зібраних в одну брошуру чч. 56-58. ^

60. [Анонімно], La machine d vapeur. Conte sotialiste traduit de 
Гоисгаіпіеп. Marseille, Jean Lombard Editeur-Libraire, 1881. (Au bureau du 
journal socialiste Le Peuple libre.)

— — Переклад французькою з деякими змінами ч. 19.

61. [Анонімно], Пробагацтводабьедносць. ПьерекладзукраЛнскаго. 
Жаньева, Друкарньа <Pa6oTHHKa»j «Громади* 1881. (32 стор.) [3000 пр.]

— Переклад і перерібка білоруською ч. 25.
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62. Podolinsky, Serge, «La diphtherie dans le midi de la Russie», Asso
ciation frandaise pour Vavancement des sciences. Compte rendu de la 10e ses
sion. Alger — 1881. Paris, Au secretariat de l’association, 1882. P. 882-884.

63. П[одолин]скій, C., «Изт> поїздки вь Испанію», Русская мисль. 
Журнал научньїй, литературньш й политическій. (Москва) 1882, кн. X 
(октябрь). С. 17-57.

— Поїздка відбулася навесні 1879 р.

1883
64. Podolinsky, Serge, «La ргоргі&б foncilre chez le peuple slave», As

sociation frantaise pour Vavancement des sciences. Compte rendu de la 11e 
session. La Rochelle -1882. Paris, Au secretariat del’association, 1883. P. 1085- 
1086.

— Stance du 30 aout 1882.

65. Podolinsky,S., «Menschliche Arbeit und die Einheitder Kraft», Die 
Neue Zeit. Revue des geistigen und dffentlichen Lebens. Erster Jahrgang. 
(Stuttgart) 1883, № 9, S. 413-424; № 10, S. 440-457.

— Шоста стаття, німецькою мовою, На тему соняшноі енергії.

1884
66. Dragomanov, М., М. Pavlik, S. Podolinsky, «[Le manifeste de] ‘Hro- 

mada’ (la commune), revue oucrainienne», Benoit Malon, Histoire du so- 
cialisme* Tome III. Paris, 1884. P. 1219-1226.

— Переклад французькою мовою ^Програми» журналу Громада поданої вище 
під ч. 46.

II — Посмертні передруки й переклади

1908
67. [Анонімно], «Молотільня», Борба. Социял-демократичний орган. 

(Глїбока, Буковина). 1908, ч. 6. С. 3-11.
— Перерібка ч. 19.

1922
68. Подолинський, С., «Соціалізм, нігілізм та тероризм. Відповідь 

старому російському соціялістови», М. Гру шевський, 3 починів укра
їнського сощялістичного руху. Мих.Драгоманов і женевський соціалістич
ний гурток. Відень, 192!?. С. 184-185.

— Переклад Катерини Грушевської ч. 38.

1882
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69. Подолинський, С., «Людська праця і єдність сили*, М. ГрущЄв- 
ський, 3  починів українського соціялістичного руху. Мих. Драгоманов і 
женевський сощялістичний гурток. Відень, 1922. С. 180*207.

— Переклад і перерібка М. Грушевського чч. 65 і 44.

1952
70. Drahomanov, М., М. Pavlyk, S. Podolynsky, «The Program of the 

Review Hromada», in The Annals o f the Ukrainian Academy o f Arts and Sci
ences in the U.S. Vol. II, Mb 1 (Spring 1952). P. 206-208.

— Переклад англійською ч. 46.

1970
71. «Видержки из воспоминаний С. А. Подолинского», Борис Сапир, 

Вперед! 1873-1877, т IL Drodrecht, Holland, D. Reidel, 1970. C. 52-54.
1989

72. Подолинський, Сергій, «Очима українця зі степу: Подорожні 
нотатки», Переклад і публікація Наталі Сидоренко, Наука і суспільство,
1989, Mb 12. С. 16-21.

— їІереклад чч. 13, 14,17.

1990
73. Подолинський, Сергій, «Людська праця і єдність сили», Злуп- 

ко,С.М., Сергій Подолинський-вчений, мислитель, революціонер. Львів, 
Каменяр, 1990. С. 112-151.

— Передрук ч. 68.
74. Подолинський, Сергій, «Громадівство^и теорія Дарвіна», Злупко, 

С. М., Сергій Подолинський -  вчений, мислипіель, революціонер. Львів, 
Каменяр, 1990. С. 152-186.

— Передрук ч. 47.
75. «Громада УКраїнськачасоітс[Ь]. Програма», Злупко, С.М., Сер

гій Подолинський -  вчений, мислитель,революціонер. Львів, Каменяр, 1990. 
С. 187-192.

— Передрук ч. 46. (
76. Подолинський, Сергій, «Парова Машина. Казка», Сергій Подо

линський: Вибрані твори. Упорядкування матеріялів та бібліографія Ро
мана Сербина. Монреаль, Українське історичне товариство, 1990. С. 9-28.

— Передрук ч. 19.
77. Подолинський, Сергій, «Про багатство та бідність», Сергій По- 

долинськиц: Вибрані твори. Упорядкування матеріялів та бібліографія Ро
мана Сербина. Монреаль, Українське історичне товариство, 1990. С. 29-45.

— Передрук ч. 25.
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78. Подолинський, Сергій, «Спогади’ про 1870-ті роки», Сергій По
долинський: Вибрані твори. Упорядкування матеріалів та бібліографія Ро
мана Сербина. Монреаль, Українське історичне товариство, 1990. С. 77-88.

— Переклад російського рукопису, частинно надрукований російською мовою,
ч. 71.

79. Подолинський, Сергій, «Відповідь російському соціялістови», 
Сергій Подолинський: Вибрані твори. Упорядкування матеріялів та біб
ліографія Романа Сербина. Монреаль, Українське історичне товариство,
1990. Сі 89-95.

— Зач. 38 & 68.
80. Подолинський, Сергій, «Пошесті та інші хвороби в Укрїні», Сергій 

Подолинський: Вибрані твори. У порядкування матеріялів та бібліографія 
Романа Сербина. Монреаль, Українське історичне товариство, 1990. С. 97- 
120.

*- Уривок ч. 33.
81. Подолинський, Сергій, 4МашинЙ і фабрики в Україні», Сергій 

Подолинський: Вибрані твори. Упорядкування Матеріялів та бібліографія 
Романа Сербина. Монреаль, У країнське історичне товариство, ̂ 990. С. 1£1- 
142.

— Уривок ч. 45.
82. Подолинський, Сергій, «Програма часопису Громада», Сергій 

Подолинський: Вибрані твори. Упорядкування матеріялів та бібліогра
фія Романа Сербина. Монреаль, Українське історичне товариство, 1990. 
С. 143-150.

— Передрук ч. 46.
83. Подолинський, Сергій, «Людська праця і єдність сили», Сергій 

Подолинський: Вибрані твори. Упорядкування матеріялів та бібліогра
фія Романа Сербина. Монреаль, Українське історичне товариство, 1990.
С. 151-189.

— За ч. 68. В додатку: 2 листи Подолинського до Маркса &  2 листи Енгельса 
до Маркса.

1991
84. Подолинский, Сергей Андреевич, Труд человека и его отпношение 

к распререлению знергии. Москва, Ноосфера, 1991.
— Передрук ч. 40.

85. Sergei Podolinskij, «И socialismo е l’unita delle fbrze fisiche», Quaderm 
di storia ecohgica: Energia Ambiente Popopazione per un progetto akemativo 
di ricerca (Milano) n. 1,1991. П. 139-152.

— Фотографічна репродукція ч. 53.
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1994
86. «Воспоминания Сергея Подолинского», Российская Академия 

Наук, БюЛлетпень Комиссии по разработке тучного наслвдия ахадемика
В. И. Вернадского. № 12. Москва, Изд-во Московского Государственного 
Горного Університета, 1994. С. 82-89.

— Переклад українського виданням. 78.
1997

87. Подолинський, С., Людська праця і їїроля у розподілі енергії. Пе
реклад з російської М. Кратка. Київ, Інститут фундаментальних дослід
жень, 1997.

— Переклад ч. 40 з додатком взятий в ч. 65 (вперше перекладений в ч. 68).
2000

88. Подолинський, С. А., Вибрані твори. Упорядкування, передмова 
і примітки Корнійчук Людмили Яківни. Київ, Міністерство освіти Ук
раїни, Київський наідодод№и|і економічний університет, 2000.

і — Антологія складається з праць: Парова машина; Прр багатствота бідність; 
Ремесца і фабрики наУкраїні; Праця людини і її відношення до розподілу енергії; 
Людська праця і єдність сили.
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Б — Надруковані листи 
С. Подолинського

1. а. Сапир, Борис, Вперед! 1873-1877. Том II. Dodrecht, Holland,
D. Reidel, 1970. C. 415-468.

— 23 листи до В. Смірнова, Р. Ідельсон, П. Jlaepoaa.
б. Рудько, М. П., «С. А. Подолкінський у революційно-народниць

кому русі 70-х pp. XIX ст>, Український історичний журнал. 1966, ч. 7. 
С. 120-130.

— 4 листи до Смірнова, друковані Сатром, ч 1а.
в. Рудько, М. П., «Революційне народництво 70-х років XIX ст. і укра

їнські ‘Громади’. Лист С. А. Подолинського про «українську соціально-де
мократичну партію», Український історичний журнал. 1968, ч. 9. С. 126-134.

— Лист до Смірнова з 17 травня 1875p., друкований Сатром, ч. 1 а.
г. Освобождение Болгарин от турецкого ига. Документи в трех то

мах. Томі: Освободительнаяборьбаю жньіхславян: Россия, 1875-1877. 
Москва, AH СССР, 1961. С. 248.

— Частина листа з 1876p., друкована Сатром, ч1 а.
ґ. Хитрова, Н. И., «О попьггке организации издания газета ‘Вперед!’ 

в Хорватии или Сербии», Славянський архив. 1961. С. 239.
— Лист до Смірнова з 4 червня 1875р., друкований Саліром, ч. 1 а.
д. Serbyn, Roman, «In Defense of an Independent Ukrainian Socialist 

Movement: Three Letters from Serhii Podolynsky to Valerian Smirnov», Jour
nal o f Ukrainian Studies (Toronto). № 13 (Fall 1982). P. 3-32.

— Переклад на англійську 3-хлистів з травня 1875р., друковані Сатром, ч.1 а, 
і Рудьком, ч. 1 б, в.

е.Сербин,Роман, СергійПодолинський(1850-1891): ВибраніТвори. 
Монреаль, 1990.

—Переклад українською: 1) двох листів до В. Смірноваз4 &  17травня 1875р., 
друкованих Саліром, ч.1а,т а Рудьком, ч. 1 б,в; 2) двох листів до Маркса з 1880р., 
друкованих Грушевським, ч. 4 а.

є. Российская Академия Наук, Бюллетень Комиссии по разработке 
научного наследия Академика В. И. Вернадского, № 12. (Москва) 1994.
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— Передрук двох листів до Смірнова з 4 і 17 травня 1875 p., друкованих 
Сапіром, та переклад російською двох листів до Маркса з 1880 p., друкованих 
Грушевським ч. 4 а.

2. а. Сапир, Борис, Лаеров: Годи змигращи.Том II. Drodrecht, Hol
land, D. Reidel, 1974. C. 13-68.

— 46 листів до Лаврова.
б. Пашук, А., «Листи С. А. Подолинського до П. П. Лаврова в справі 

заснування журналу ‘ВпередГ», Науково-інформативний бюлетень 
Архівного управління. 1963, ч. 6. С. 47-59.

— 12 листів з 1872р., друковані Сапіром, ч. 2 а.
в. Пашук, А., «До листування С. А. Подолинського з П. Л. Лавровим 

у справі журналу «Вперед!»», Архіви України. 1965, ч. 5. С. 49-57.
— Ю хиШ івз 1873-74pp., друковані Сапіром, ч. 2 а.

г. Институт Марксизма-Ленинизма при КПСС, Документи Первого 
Интернационала. Гаагский Конгресе Первого Интернационала 2-7 Сен- 
тября 1872 г. Отчетии письма. Москва, Изд.пол.лит., 1972. С. 420-488.

— 8листіе до П. Лаврова та Р. Ідельсон, 3 з них друковані Сапіром ч. 2 а.
ґ. Institute of Marxism-Leninism of the CC CPSU, Documents of the 

First International. The Hague Congress of the First International. September
2-7,1872. Reports and Letters. Moscow, Progress Publishers, 1977. P. 500-532.

— Переклад англійською ч. 2 г.
д. Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС. Русские совре- 

менники о К. Марксе иФ. Енгельсе. Москва, 1969. С. 141-142.
— 2 листи до Лаврова з 18724 1880pp.
3. а. Пашук, А. І., «Листи С. Подолинського до М. Павлика», Ж ов

тень (Львів). 1963, ч. 6. С. 138-140.
— З листи з І880-1881 pp.

4. а. Грушевський, М., З починів українського соціялістичного руху. 
Мих. Драгоманов і женевський соціялістичний гурток. Відень, Укр. 
соціологічний інститут, 1922. С. 207-209.

— 2 листи do К. Маркса з 1880 p., фотографічна репродукція німецьких 

автографів та переклад українською моврю.
б. Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС. К. Маркс, Ф- Ен

гельс и революционная Россия. Москва, Изд. пол. лит., 1967* С. 405.
— Переклад російською двох листів до Маркса, ч. 4 а.
5. а. Архів Михайла Драгоманова. Том. І. Листування київської 

громади з М. Драгомановим, 1870-1895. Варшава, 1938. С. 260-261.
f — Лист до Драгоманова з 1877р.

6. а. Студинський, К., Галичина й Україна в листуванні 1862-1884рр- 
Київ-Харків, Вид. Пролетар, 1931.

—' 10листів до М. Бучинського з 1873-75pp.
1. а. Павлик, М., Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом 

Павликрм (1876-1895). Том II (1879-1881). Чернівці, 1910.
— Листи до М. Драгоманова з 1881 р.
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В — Сергій Подолинський у мемуарах 
і листуванні сучасників

а) щоденники, спогади, автобіографії\ 
рецензії й полемічні статті

1. Аксельрод, П. Б., Пережитое и передуманное. Берлин, Изд. 
3. И. Ґржебина, 1923.

2. Б[арвінський], В., «Слівце до опізнання. (Відповідь п. Україн- 
цеви, М. Драгоманову)», Правда (Львів) 1877, № 4/5. (стор. 141-166).

3. Бах, А. Н., «Воспоминания народовольця», Бьиюе. 1907, № 1 
(С. 117-147), № 2 (С. 190-216), № З (С. 200-234). Перевидано: БАХ, А. Н.. 
Записки народовольца. Москва-Ленинград, 1930.

4. Бернштейн, 3., Воспоминания о Михаиле Драгоманове и Сергее 
Подолинском, Летопись революции. Книга первая. Берлин-Петербург- 
Москва, Изд. 3. И. Гржебина, 1923. С. 58-65.

— український переклад: М. Гругиевський, 3 почиків українського... С. 153- 161.
5. Бидеволя [Танякевич, Д.], «Прояви соціялістичні між Українцями 

и̂ іх знання», Правда (Львів) 1877, №4/5. С. 174-182; № 13. С. 501-514.
6. Визатель, П., «П. Л. Лавров в воспоминаниях современников. 

IV: Из рассказов М. П. Сажина», Голос Минувшего. 1915,№9.;№ 10.С. 112- 
147.

1. (Анонімно], «Відповідь п. М. П. Драгоманову», Правда (Львів). 
1879, вип. V. С. 376-390.

8. Возняк, Михайло, «Доповнення М. П. Драгоманова до його 
«Австро-руських споминів» у відповідь рецензентові Діла», Україна 
(Київ). 1926, № 2-3. С. 76-89.

9. Дейч, Л., «Украйнєкая и обпіерусская емиграция», Вестник 
EeponbL 1914, № 8 С. 209-217.

10. Драгоманов, М„ «Автобиографическая заметка», Михайло 
Петрович Драгоманов, Літературно-публіцистичні праці у двох томах. 
Київ, Наукова думка, 1970. Т. І. С. 39-68.
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— Вперше надруковано в Бьілое, 1906, №  6. С. 182-213. Українські переклади: 
Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895. Його юбілей, смерть, автобіографія і 
спис творів. Зладив і видав М. Ґіавлик. Льеів, 1986. С. 327-397; М. П. Драгоманов. 
Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками, під загальною редакцією 
Павла Багацького. Том І. Прага — НюЙорк,_ 1937, С, 56-88.

11. Драгоманов, М., Австро-руські спомини (1867-1877). Львів, 1889- 
1891.

— Передрук: Михайло Петрович Драгоманов, Літературно-публіцистичні 
праці у двох томах. Київ, Наукова думка, 1970. т.ІІ. С. 151-288.

12. Драгоманов, М. П., Вибрані твори. Збірка політичних творів з 
примітками. -  Том І. Прага-Ню Йорк, 1937.

13. Драгоманов, М, «Украинская «Громада» в рецензии г. Сте- 
фановича», Община. 1878, №8-9. С. 49-56.

14. Киевский [Бердяєв], С[ергей]., «Последний из пушкинской 
плеяди», Русский вестник. 1886, № 1 С. 295-308.

15. Кулябко-Корецкий, Н. Г., Издавнихлет. Воспоминаниялавриста. 
Москва, 1931. nepeH3flaHo:Newtonville, Mass, Oriental Research Partners, 1976.

16. Лавров, П.Л., «Народники-пропагандисти 1873-1877 гг.» Мате- 
риали для истории русского социал -революционного движвния. 10 (1895).

— Передрук: C-Петербург, Андерсон &Лойцянский, 1907, Ленинград, Колос,
1925.

17. Любатович, О. С., «Далекое и недалеко .̂ Воспоминания из жизни 
революционеров 1878-1881 іт.», Бьілое. 1906; Mt 6. С. 108-156.

—Переклади франиузськрю й англійською мовами в книжках: Quatres femmes 
terroristes contre le tsar. Paris, Maspero, 1978; Five Sisters: Women Against the 
Tsar. The Memoirs 6f Five Young Anarchist Women of the 1870’s. New York, Alfred
A. Knopf 1975.

18. «[Очерк истории кружка «чайковцев» (1869-1872 гг)]», Револю- 
ционное народничество 70-х годов XIX века. Сборник документов и мате- 
риаловвдвухтомах. Т .І (1870-1875). Москва, 1964. С.202-240.

19. Сажин, М. П., [Арман Росс], Воспоминание. (Москва, Г л а в л и т , 1925.
20. Фигнер,Вера. Студенческие годьі (1872-1876). Москва, 1924.
21. Франко,І., «Др. Остап Терлецький, спомини йматеріяли», Записки 

Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, 1902 (т. 50). С. 1-64.
22. Nettlau, Max, «Bakunin und die russische revolutionare Bewegung 

in den Jarhren 1863-1873», Arckiv fur die Geschichte des Sozialism usundder 
Arbeiterbewegung. Leipzig. 1915: P. 409, 410.

— Зустрічі Подолинського з Бакуніниц, 1872 p.
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б) листування сучасників
А. Бакунін

23. Lehning, Arhur (r£d.), Euvres completes de Bakounine. Vol. VI. Michel 
Bakounine et ses relations slaves, 1870-1875. Paris, Champ libre, 1974.

M. Драгоманов
24. Архів Михайла Драгоманова. Томі. Листування Київської Старої 

Громади з М. Драгомановим (1870-1895 pp.) Варшава, 1938.
25. «Листи М. Драгоманова до П. Лаврова (1876-1877)», подав 

М. Рудько, Українськелітературознавство. 1966, № 9. С. 56-64.
26. «Вибрані листи: до П. Лаврова», М.П. Драгоманов: Літературно- 

публіцистичні праці. Т. 2. Київ, 1970. С. 463-474.
27. Листи М. Драгоманова до редакторів російського соціал-демок- 

ратичного видання «Вперед!*, зладив і видав М. Павлик. Львів, 1910.
28. «Вибранілисти: доI.Франка», М.П.Драгоманов: Літературно- 

публіцистичні праці. Т. 2. Київ, 1970. С. 475-524.
29. Кирило Студинський, «Переписка М. Драгоманова з В. Нав- 

роцьким», За сто літ. (Київ) 1927, кн. 1. С. 83-153.
30. Чернігівський, Г. І., «Листи М. Драгоманова до В. Барвінського», 

Радянське літературознавство. 1972, № 1. С. 78-84.
31. Драгоманов, М., Лист на Наддніпрянну Україну. Коломия, 1915.

М. Драгоманов з М. Бучинським
32. Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським. 1871-

1877. Зладив М. Павлик. Львів, Накладом Н. Т. III., 1910.
М. Драгоманов з І. Франком

33. ВУАН, Комісія Західньої України, Матеріяли для культурної й 
громадської історії Західньої України. Том І: Листування І. Франка і М. Дра
гоманова. Київ, Друкарня ВУАН, 1928.

34. «Вибрані листи», М. П. Дрзгомшов, Літературно-публіцистичні 
праці в двох томах. Другий том. Київ, Наукова думка, 1969.

— Згадка про Подолинського в деяких листах Драгоманова до П. Лаврова та
І. Франка.

М. Драгоманов та М. Павлик
35. Смаль-Стоцький, Роман (ред.), Архів Михайла Драгоманова. т. І. 

Листування київської Старої громади з М. Драгомановим (1870-1895 pp.). 
Варшава, Український науковий інститут, 1937/8.

— Подолинський згаданий в листах М. Драгоманова, В. І. Антоновичевої,
В. Л. Беренштама, М. Старицького, Ю. ДО. Цвітковського.
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36. Павлик, Михайло. Переписна Михайла Драгоманова з Михайлом 
Павликом (1876-1895). Т. II (1876-1878), Чернівці, 1910; Т. III (1879-
1881), Чернівці, 1910; Т. IV (1882-1885), Чернівці, 1910.

Різні українські діячі
37. Студинський, К., Галичина й Україна в листуванні 1862-1884pp. 

Харків-Київ, 1931.
— С. Подолинський в листах О. Русова, О. Терлецького, М. Бучинського, 

М. Подолинського.
Ф. Енгельс

38. Marx, К., F. Engels, Werke. Band 35. Berlin, Dietz Verlag, 1967.
S. 133-136.

— Два листи Енгельса до Маркса (19 & 22 грудня 1882 р. в справі статті 
Подолинського про сонягину енергію.

П. Лавров
39. Из архава Я. Б. Аксельрода. Берлин, Русский революционньїй 

архив, 1925. С. 27-28.
40. «Письма П. Л. Лаврова Г. Н. Вьірубову», Бьиюе. 1925, № 2. С. 10-23.
41. Карпинець, Іван, «До справи арешту у Львові в червні 1877 р>, 

Записки Наукового товариства ім. Шевчеюса.Том \51. Львів, 1931. С. 204- 
216.

— Лист Драгоманова до Павлика.
Впередівці

42. Сагіир, Борис (ред.), «Вперед!*, 18ІЗ-1877. Материальї из архива 
Валериана Николаевича Смирнова. Том IL Документьі. Dordrecht-Hol- 
land, D. Reidel Publishing rCo., 1970.

— Згадки про Подолинського в листах: П. Лаврова, В. Смірнова, Я. Утіна, “Ре
дакції ВпередГ, Л. Пнзбурга, Я. Кулябко -Корецького, Г. Лопатіна, А. Бакуніна, Сажина.

43. Сапир, Борис (ред.), Лавров. Годи змиграции. Архивнгяе мате- 
риали в двух томах. Том І. Лавров и Лопатин (Переписка 1870-1883); 
Том II. От «Впереді* к группе старих народовольцев. D o rd rech t-Hol
land, D. Reidel Publishing Co., 1974.

— Згадки про Подолинського в листах: П. Лаврова, Г. Лопатіна, В. Смірнова, 
Л. Гінзбурга, Е. Берштайна, Г. Єлісєєва.

А. П о д о л и н с ь к и й

44. Русская Старина. 1886, № 7. С. 195-202.
— Листи А. Подолинського за 1874 р. до редакції журналу.
45. Пашук, А., «Лист А. І. Подолинського до С. А. Подолинського», 

Архіви України, 1966, №"1. G. 50^51.
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М.Сажин
46. Michel Bakounine et ses relations slaves, 1870-1875. Textes Otablis 

et annot£s par Arthur Lehning. Paris, Leiden, E.J. Brill, 1974. P. 444-445.
— Лист Армана Pocca до И  Лаврова за 20 червня 1872.

О. Терлецький
47. Франко, І., Пять листів Остапа Терлецького (Відбитка з юві

лейного «Альманахам віденської «Січи»). Львів, Накладом редакційного 
комітету. 1908.

— П'ятий лист — до М. Бучинського, в якому Терлецький солідаризується з 
Подолинським та Волховським, авторами метеликів, які Терлецький видав у  Відні
1875 р .

І. Франко
48. Іван Франко. Літературна спадщина. Вип. 1. Київ, Вид. АН УРСР, 

1956.
— Листи до Ф. Вовка з 1879 і 1880рр.

49. Матеріяли для культурної й громадської історії Західньої України. 
Том перший: листування L Франка і М. Драгоманова. Київ, ВУАН, 1922.

— Листи Франка і Драгоманова.

Н. Чарушин
50. Чарушин, Н. А., О далеком проиїлом. Из воспоминаний ореволю- 

ционном движении 70-хгодов XIX века. Изд. 2-е, исправ. и допол. Москва, 
Изд. «Мьісль», 1973.

— Лист Чаришина до ПІ. М. Левина про роль Подолинського в підготовці 
видання «Вперед/»

Цензор київської губернії
51. Катренко, А., «Викривач царського самодержавства (До 125-річчя 
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про заборону ввозити в Росію брошури: Про хліборобство, Про багатство і бідність, 
Про те як наша земля стала не наша.

411



Г — С. Подолинський 
у наукових працях

1881
1. Debierre, «Le dynamisme physique et le dynamisme biologique ou la cir

culation de la matiere et de la force d’apres les travaux recents», Revue intemaiionale 
des sciences biologiques. Tome VII, n. 3 (15 mars 1881). (P. 243).

1905
2. Витберг, Ф., «Подолинский, Андрей Иванович», Руєасий биогра- 

фический словарь. Т. 14. СПб. 1905. С. 201-210.
1914

3. Л евинський, В., Нарис розвитку українського робітничого руху в 
Галичині. З передмовою Льва Юркевича. Київ, Дзвін, 1914.

— Відбитка з журналу Дзвін (1913, кн. VI-XII і 1914, кн. І).

1922 і
4. Грушевський, М. С., З починів українського соціалістичного руху: 

Мих. Драгоманов і женевський соціяМстичний гурток. Відень, 1922.
— Перша праця про Подолинського на підставі джерельних матеріялів.

1924
5. Буда, С., «До історії революційно-народницького руху на У країні 

в першій половині 70-х років. Іван Трезвінський, один з ‘1934, Україна 
1924. кн. 4. С. 63-97.

6. Vernadsky, W., Lageochimie. Paris, Librairie F61ix Alcan, 1924.
— Згадка про дві праці Подолинського про соняшну енергію. (С. 334-335)-

1925
7. Гермайзе, О., «Українські соціалісти та основоположники науко

вого соціалізму», Життя і революція. 1925, №1-2 .  С. 25-28.

1926
8. Грушевський, М., «Місія Драгоманова», Україна. 1926, № 2-3.

412



1927
9. Максименко, Ф., «До українського некрополю. Могила Сергія 

Подолинського», Україна. 1927. Кн.4. С. 155-156.
10. Прокопович,Т., «Фредріх Енгельс про Україну», Червоний шлях. 

1927, №7/8. С. 161-168.
11. Рябінін-Скляревський, О., «Київська громада 1870-х p.p.», Укра

їна. 1927, кн. 1-2. С. 144-161.
12. Рябінін-Скляревський, О., «З революційного українського руху 

1870-х pp. в добу тимчасових генерал-губернаторів», За сто літ. кн. 1. 
1927. С. 154-165.

13. Яворський, М., Нариси з історії революційної боротьби на Україні. 
Т. І, частина 1. Харків, Державне видавництво України, 1927

1928
14. Бованенко, Д. М., «Економічна концепція Сергія Подолинського», 

Прапор Марксизму. (Харків) 1928, №2. С. 82-144.
15. Буда, Сергій, «Українські переклади революційної літератури 

1870-х років», За сто літ. Книга третя. Київ» Держ. вид. України, 1923. 
С. 50-65.

16. Оглоблін, Ол., «Проблема української економіки в науковій і гро
мадській думці XIX — XX в.», Червоний шлях. 1928, №8-10. С. 165-179.

17. Попович, М., «Сергій Подолинський», Ілюстрований календар 
«Новий Світ* на 1928рік. (Монтреаль) 1928. С. 97-106.

18. Яворський, М., Нариси з історії революційної боротьби на Ук
раїні. Том II, частина 1. Харків, Державне видавництво України, 1928.

1929
19. Рубач, М., «Ревізія більшовицької схеми рухомих сил і характеру 

революції 1905-1917 р.р.», Більшовик України. 1929, №17-18. С. 2-41.
20. Саніцький, В., «До історії економічної думки на Україні. (Микола 

Зібер)», Записки Української господарчої Академії в Чехословацькій 
Республіці. Т. 2, вип. 1. Подєбаради, 1929. С. 142-161.

1930
21. Буда, Сергій, «До біографії С. А. Подолинського», За сто літ. Кн5. 

Харків-Київ, 1930. С. 192-207.
22. Скрипник, Микола, «Помилки та виправлення академіка М. Явор- 

ського», Більшовик України, 1930, №2. С. 12-26.
23. Шевелів, Борис, «До процесу київських народовольців 1879 р. 

Дмитро Лизогуб і зрада В. Дриги», За сто літ. Кн. 5 (1930). С. 213-232.

413



1932
24. Мицюк, О. К., «Український економіст-громадівець С. А. Подо- 

линськйй», Кооперативна республіка. 1931, № 12; 1932, №№ 1-4.
— Передрукована накладом автора окремою брошурою 1933 р.

1933
25. Кржижановский, Г., «Маркс о революционном прогрессе техники», 

Большевик. 1933, № 5.
1934

26. Заславський, Д., М.П.Драгоманов. Москва, 1934.
1951

27. ІІюяов,И.П.Молноесобраншсочімений.Т. II,кн. 1.Москва, 1951.
1955

28. MeijervJ. М., Knowledge and Revolution: the Russian Colony in Zurich 
(1870-1873). Assen, Vam Gorcum, 1955.

2d, Избранньїе общественно-полтгшческие u философские произведе- 
нияукраинскихреволюционеров-демократов. Ленинград, 1955.

1956
30. Корнійчук, Л. Я., Про економічні погляди С. А. Подолинського, в 

кн. Нариси з історії економічної думки на Україні. Київ, Вид. АН УРСР, 
1956.

31. Кот, П.Л., «До характеристики суспільно-економічних поглядів 
С. Подолинського», Наукові записки Київського Ун-ту. Т. XV, вип. 1. 
1956. С.

32. Мешко, І. М., «Критика С. А. Подолинським вульгарної буржуаз
ної політичної економії», в кн. Нариси з історії економічної думки на Укра
їні. Київ, АН УРСР, 1956.

1957
33. Гошовська, В. А., «Прогресивні українські діячі і газета «Ргаса»», 

Радянське літературознавство. 1988, №10. С. 60-6^.
1958

34. Коваленко, Л. А. «Історичні погляди С. А. Подолинського», Допо
віді та повідомлення Ужгородського державного університету. № 2. Серія 
історична. 1958. С. 55-58.

35. Корнійчук, Л. Я., Мешко, І. М.* Економічні погляди С. А. Подолин- 
ського. Київ, АН УРСР, 1958.

414



36. Селезнев, К. А., «Русс̂ сие имена в адресной книжке К. Маркса», 
Исторический архив. 1958, № 2.

1959
37. Пашук, А. І., «С. А. Подолинський -  критик капіталізму», Праці ка

федри суспільних наук Львівського державного університету ім. І. Франка. 
Вип.5. 1959. С. 55-70.

1961
38. Білявська, О. О., «Україна в російських прогресивних журналах 

70—80-х років XIX ст.», Українське радянське літературознавство. 1961, 
№3. С. 116-121.

1963
39. Пашук, А., «Зв’язки І. Франка з С. Подолинським», Іван Франко. 

Статті і матеріали. Збірник десятий. (Львів) 1963. С. 75-91.
40. Киперман, А. Я., «Русская иммигрантская колония в Цюрихе и 

ее связи с Украиной в начале 70-х годов XIX сг.», Ученьїе записки Ціуйс- 
кого государственного педагогического института. 1983. Вьпі. 10.

1964
41. Рудько, М. П., «Поезія Т. Г. Шевченка в революційному русі 70-х 

років XIX ст.», Українське радянське літературознавство. 1964, № 2. С. 44-59.
1965

42. Итенберг, Б. С., Движение революционного народничества. 
Народнические кружки и 4хождение в народ» в 70-х годах XIX в. Москва, 
Наука, 1965.

43. Пашук, А. І., «Роль С  Подолинського у виданні журналу “Впе
ред!», Вісник Львівського державного університету. Серія суспільних наук. 
Вип. 1,1965. С. 102-107.

44. Пашук, А. І., Соціологічні та суспільно-політичні погляди С. А. По
долинського. Львів, Видав. Львів, ун-тету, 1965.

45. Шудря, Микола, «Предтеча марксизму на Україні», Наша куль
тура (Варшава). 1965, №6. С. 11-12

1966
46. Дмитриченко В., Жученко В., Рудько Н., «За правдивое освеще- 

ние идейного наследия и деятельвдсти С. А. Подолинского», Коммунист 
Украини. 1966, М® 8. С. 92-96.

— Рецензія і полеміка зі статтею А. І. Паіиука.Див. №  44.

415



47. Крандієвський, С. І., «Питання економічної історії в працях 
С. А. Подолинського та І. Я. Франка», Питання Історії Народів СРСР. 
Вип. 3 ,1966 С. 107-116.

48. Рудько, М. П., «С. А. Подолинський у революційно-народниць
кому русі 70-х pp. XIX ст», Український історичний журнал. 1966, № 7 
С. 120-130.

49. Сокуренко, В. Г., Демократическое учение о государстве и праве 
на Украине во второй половине XIX века (М. Драгоманов, С. Подолинский, 
О. Терлецкий). Львов, Львовский ун-тет, 1966. С. 3-17; 144-213.

1967
50. К. Маркс, Ф. Знгельс иреволюционная Россия. Москва, 1967.

1968
51. Коваленко, Л. А., «Історичні погляди С. А. Подолинського», Істо

ріографічні дослідження Української РСР. Вип. 1 (1968). С. 158-170.
52. Поглубко,К А., «Освязях издателейжурнала «Вперед!» ссербски- 

мисоциалистами», Балканский исторический сборник. І. Кишинев, Картя 
молдовенскз, 1968.

53. Рудько, Н. 11., «До характеристики революційно-демократичних 
течій на Україні в 70-ті роки XIX століття», Питання історії народів СРСР. 
Вип, 7. 1968. С. 134-141.

54. Рудько, Н. П., «Письмо в редакцию», Советские архивьі. 1968, N° 2. 
С. 112-117.

1969
55. Жученко, В. С., Соціально-економічна програма революційного 

народництва на Україні Київ, Видав. Київського Ун-тету, 1969.
1970

56. Леськів, Б. В., «Революційний демократизм Остапа Терлецького»,
Українське літературознавство, 1 9 7 0 , №  8. С .  8 4 -9 0 .

57. Злупко, С. М., «Літературно-громадські зв’язки Івана Франка з
Остапом Терлецьким», Українське літературознавство. Вип. 11 (1970). 
С. 28-32. 1

58. Пашук, А. І., «Роль С. Подолинського у розвитку р е в о л ю ц ій н о г о  

демократизму наі У к р а їн і» ,  Філософська думка. 1970. № 1. С. 91-99.
5 9 . Рудько, М., «Видатний український р е в о л ю ц іо н е р -д е м о к р а т  і 

вчений (До 1 2 0 -р іч ч я  від д н я  народження С. А. Подолинського)», Укра' 
їнський історичний журнал. 1 9 7 0 , № 7 .  С .  1 2 2 -1 2 7 .

416



60. Рудько, М., «До розшуків портрета С. А. Подолинського», Архіви 
України. 1970, №6. С. 31-34.

61. Рудько, М., «Нові джерела для характеристики суспільно- 
політичних поглядів С. А. Подолинського», Архіви України. 1970, №1. 
С. 53-58.

62. Рудько, М. П., «Проблема періодизації історії революційно- 
демократичного руху в Росії та на Україні у світлі ленінської теоретичної 
спадщини», Український історичний журнал. 1970, № 2. G. 39-50.

63. Савченко, О. П., «Видатний громадський діяч і вчений (до 120- 
річчя з дня народження С. А. Подолинського)», Радянська школа. 1970, 
№12. С. 31-34.

64. Сапир, Борис, «Очерк истории «Вперед»», «Вперед/» 1873-1877. 
Материали из архива Валериана Нихалаевича Смирнова. Том I. Dordrecht- 
Holland, D. Reidel Publishing Co.,1970.

1971
65. Іванова, P. П., Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі 

Росії та України. Київ, Вид. Київ, ун-тету, 1971.
66. Жученко, В. С., «До характеристики соціалістичних поглядів 

С. Подолинського», Історія народного господарства та економічноїдумки 
Української РСР. Вип. 6,1971. С. 72-80.

67. Захарина, В. Ф., Голос революционной России. JIumepamypa 
революционного подполья 70-хгодов XIXв. «Издания для народа». Москва, 
Изд. Мьісль, 1971.

68. Корнійчук, Л. Я., Суспільно-економічна думка на Украяні в 70-х 
рокахХІХст. Київ, 1971.

1972
69. Дмитриченко, В. С., «Українські соціалісти-сімдесятники XIX ст. 

про працю та її організацію в майбутньому суспільстві», Філософська 
думка. 1972, № 3. С. 48-56.

70. Поглубко, К. А., Очерки истории болгаро-российских револю- 
ционньїх связей (60-70-е годи XIX века). Кишинев, Штинца, 1972.

1973
71. Рудько, М. П., Революційні народники на Украяні (70-тіроки XIXст.). 

Київ, Вид-во Київського університету, 1973.
72. Кохан, А. И., «С. Подолинский -  врач, ученьш, пропагандист 

марксизма.» Советское здравоохранение. 1973, №3.

417



1974
73. Волощенко,А. К, Нариси з історії суспільно-політичного руху на 

Україні в 70-х -  на початку 80-х років XIX cm, Київ, Наукова думка, 
1974.

74. Горський, В. С., І. В. Іваньо, П. Т. Манзенко, «Серйозні хиби в 
дослідженні важливої теми», Філософська думка. 1974, №6. С. 114-118.

75. Дмитриченко, В. С., Ссгфмістична думка на Україні в 70-х -  на 
початку 80-хроків XIX cm. Київ, Бища школа, 1974.

— Рецензія на статтю Горського, Іваньо, Манзенко.

76. Лисенко, О. Я., «Елементи класового аналізу в ідеях революцій
них демократів про соціальний прогрес». Філософська думка. 1974, Mb 2. 
С. 74-83.

1975
77. Першина, 3. В., Очерки историиреволюционного движения на югв 

Украини (к 100-летию «Южнорусского союза робочих*). Киев, Вища 
школа, 1975.

1977
78. Ассонова, Н. Т., Сбціалісїтмні погляди українських революціо- 

нерів-демократів (кінець XIX — початок XXcm.). Київ, Виіца школа, 1977.
79. Кохан, А. И., «Некоторие неизвестнне трудьі С. А. Подолин-

ского», Врачебноедело. 1977, Mb 2. 1
1978

80. Homowa, Elzbieta, Problemy polskie w tworczosjci Michala Dra- 
homanowa. Wroclaw, Ossolineum, 1978.

81. Кедров, А. И., А. П. Огурцов, Марксистская концепция истории 
естествознания —XIX век. Москва, Наука, 1978.

82. Огурцов А. П., «Введение», Г. Одум, З, Одум, Знергетинеский ба
зис человека и природи. Москва, Прогресе, 1978.

1980
83. ВсеМирная история жономическдй мисли. Т.ІІ. Москва, 1980.

1982
84. Martinez-Alier, Juan and J. M. Nafedo, «А Marxist Precursor of Energy 

Economics», Journal ofPeasdht Studies. 1982. (Vol. 9, N. 2). P. 207-223.

85. Пашук, А. І., Проблеми суспільного розвитку в ідеології револю
ційного демократизму України. Львів, Вища школа, 1982.

418



86. Serbyn, Roman, «In Defence of an Independent Ukrainian Socialist Move
ment: Three Letters from Serhii Podolinsky to Valerian Smirnov», Journal of 
Ukrainian Studies. 1982. P. 3-32.

1984
87. Martinez-Alier, Juan, Vecologisme і Гесопотіа: Histdria d'unes rela

tions amagades. Barcelona, Edicion 62,1984.
1986

88. Сербин, Роман, «Сергій Андрійович Подолинський (1850-91): 
Бібліографія», Український історик. 1986, ч. 3-4. С. 136-144.

1987
89. Martinez-Alier, Juan with Klaus Schlupman, Ecological Economics: Energy, 

Environment and Society. New York, Basil Blackwell, 1987.
90. Історія філософії на Україні. Т. II. Київ, 1987.

1988
91. Mishkinksky, Moshe, «The Attitudes of the Ukrainian Socialists to Jew

ish Problems in the 1870s», in Peter J. Potichnyj and Howard Aster, Ukrainian- 
Jewish Relations in Historical Perspective. Edmonton, Canadian Institute of Ukrai
nian Studies, 1988. P. 57-68.

92. Ситник, K. M., і E. M. Апанович, C. M. Стойко. В. И. Вернадский. 
Жизнь и деятельность на У крайнє. Киев, 1988.

1989
93. Сидоренко, Н., «Анонімний кореспондент», Наука і суспільство. 

1989, №12.
94. Чесноков, В. С., «Штрихи к биографии С. А. Подолинского», 

Природа. 1989. №6.
1990

95. Злупко, С. М., Сергій Подолинський -  вчений, мислитель, рево
люціонер. Львів, Каменяр, 1990.

96. Сербин, Роман. Сергій Подолинський (1850-1891): Вибрані тво
ри. Монреаль, 1990.

1991
97. Borromeo, Mauro, «Podolinskij, un intellettuale otganico», Quademidi 

storia ecologica: Energia Ambiente Popolazione per un progretto altemativo di 
ricerca (Milano) n. 1 (1991). Pp.131-137.

98. Злупко, C. M., «Економічно-екологічне відкриття C. А. Подо- 
линського і його значення для сучасності», Економіка Радянської України.
1991, №8. С. 72-78.

419



99. Дерев’янкін, Т., і В. Фещенко, «Закордонне видання творів ви
датного українського вченого-мислителя С. А. Подолинського», Еконо
міка Радянської України. 1991. №8;

100. Слюдикова, Т., «Джерела до біографії С. А. Подолинського», 
Архіви України. 1991, №5/6. С. 38-49.

1992
101. Злупко, С., «Відкриття С. А. Подолинського», Аксіоми дл^на- 

щадків. Українські імена у світовій науці. .<Збірник нарисів. Упорядкував 
Олег Романчук, Львів, Меморіал,.1992. С. 318-338.

102. Злупко, С. М., Іван Франко -  економіст. Львів, Слово, 1992.
103. Чесноков, В. С., «Подолинские и Бердяевьі (родственньїє свя- 

зи)», Вопроая историй. 1992, №8-9. С. 156-158.
1993

104. Рнбаков, М. А., «О Сергее Александровиче Бердяеве», Лица: 
биографический альманах. № 3. МоСква-СПБ, Феникс-Atheneum, 1993.
С.вЗ-115.

1994
105. Бюллетень комиссии по разработке научного наследия академика

B. И. Вернадского. № 12. Москва, Йзд. Моск. Ґос. Горного Ун-тета,
1994.

— Ціле число бюлетеня, редаговане В. С.[ Чесноковим, присвячене С. 
Подолинському. І

1995
106. Злупко, Степан, «Українство видатного вченого і мислителя

C. А. Подолинського», Україна: культурна спадщина  ̂національна свідо
мість, державність. Збірник наукових праць. Вип.2. Львів, НАН України,
1995. С. 82-90.

107. Максименко, С. Д., «Людина, котра заглянула в науку XXI сто
річчя», Філософська і соціологічна думка. 1995, № 3-4. С. 3-15.

108. Сарбей, В. Г., «Микола Зібер у контексті своєї й нинішньої епо
хи», Український історичний журнал. 1995, № 6. С. 79-91.

1998
109. Руденко, Микола, Енергія прогресу (Нариси з фізичної економії)- 

Київ, Молодь, 1998.
110. Світленко, Сергій, «Українські громади другої половини XIX -  

початку XX ст. (Особливості ідеології та діяльності», К и ї в с ь к а  старовина, 
1998, № 2 (Ї5ерезень-квітень). С. 9-28.

420



1999
111. Апанович О., За плугом Господь іде. Севастополь, Бібліотека 

часопису Дзвін Севастополя, 1999.
112. Світленко, С. І., Народництво в Україні 60-80-хроків століття. 

Дніпропетровськ, Навчальна книга, 1999.
113. Сербин, Роман, «Сергій Подолинський: обірвані корені укра

їнської соціял-демократії», Четвертий міжнародний конгрес україністів. 
Одеса, 26-29 серпня 1999. Доповіді та повідомлення. Історія Частина І: 
від давніх часів до початку XX ст. Одеса-Київ-Львів, 1999. С. 307-311.

114. Слюдикова, Т. Б., «Літопис життя та діяльності С. А. Подо- 
линського (1850-1891)», Архіви України. 1999, № 1-6. С. 48-69.

2000
115. Подолинський, С.А., Вибрані Шори. Упорядкування, передмова, 

примітки Корнійчук Л. Я. Київ, Мін-во освіти України, Нац. екон. ун-т, 
2000.

2001
116. Учення Сергія Подолинського і цивілізаційна еколого-еконо- 

мічна перспектива. Матеріали Міжнародної наукової конференції, прис
вяченої 150-річчю від дня народження С. А. Подолинського. Київський 
національний економічний університет. К., 2001.

421



СЕРГІЙ подолинський 
ЛИСТИ ТА ДОКУМЕНТИ

Упорядкування
Романа Сербина 

та Тетяни Слюдикової

Редактор 
Чуприна Л. А.

Технічний редактор 
Майя Притикіца

Оригінал-макет 
Ірина Прокопенко

Підписано до друку 12.07.2002. Формат паперу 60х90'/)6 
Офсетний друк. Умовн.друк. арк. 26,5. 

Обл.-вид. 26,2. Зам. 387




