
П. ПУЩИНСЬКИИ

СЛУЖБОВЕ ЛИСТУВАННЯ І П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
(Архів колишніх полтавських „Богоугодных Заведений “)

Розбираючи архів кол. полтавських „Богоугодньїх Заведений", дове
лося несподівано натрапити на службові рукописи батька українського 
письменства, Івана Петровича Котляревського. Рукописи ці складаються 
з офіційних службових паперів до ріжних інституцій та до приватних 
осіб, а також із резолюцій Ів. Котляревського на службовому листу
ванні. Резолюції майже всі підписано: „Котляревський", а службові листи 
«(чернетки) не мають підпису; проте, докладне порівнювання письма та 
складу їх переконує нас, що й чернетки ті писав ніхто инший, як сам 
Котляревський.

Вага цієї знахідки чимала, бо-ж у тих паперах відбиваються погляди 
й удача нашого письменника в часи його поважного вже віку; а цих ві
домостей власне й не гурт в нашій життєписній літературі про нього. 
Біографи, торкаючись цієї доби, обмежувались здебільшого тільки коро
тенькими вказівками, як от Павловський: „окрім обов’язку доглядача по 
дому виховання, Котл. був попечителем Полтавського Богоугодного За
ведення, що його держано коштами приказу громадського піклування"х- 
Далі подається ще один коротенький офіційний лист—от і все. Це за
гальне явище, що його можна пояснити тільки браком відповідного ма- 
теріялу, бо той матеріял, що був, складався з офіційного: „служив піклу
вальником з 1827 до 1835 року включно" та ще з кількох спогадів, що 
теж дають дуже й дуже мало для характеристики дієї доби.

Це один бік ваги знахідки. Другий бік ваги може буде поважніший, 
а саме: до 80-х років минулого століття в літературі про Котлярев
ського в укр. письменстві були, як ми знаємо, неоднакові думки, не од
наково цінувалося вартість його творів, їхній соціяльний бік та ті сти
мули, що призвели до їх появи на світ. Як приклад, наведу декілька 
ривків.у

Куліш у перших своїх рецензіях на твори Котляревського вбачав у 
тих творах глузування та кепкування з народу українського і підлабуз
нювання до панства. Енеїда,—пише він,—„носитъ на себѣ признаки 
глубокаго упадка народнаго чувства, самосознанія и самоуваженія" і 
„въ его перелицованной Энеидѣ собрано все, что только могли найти 
карикатурнаго, смѣшного и нелѣпаго въ худшихъ образчикахъ просто
людина", і далі: „Котляревскій заговорилъ впослѣдствіи другимъ 
языкомъ о томъ народѣ, который ему, какъ семинаристу, какъ домашнему 
учителю въ помѣщичьихъ семействахъ и армейскому офицеру предста
влялся только съ карикатурной своей стороны" 2.

Відомий учений А. Пипін, спростовуючи думку Куліша та ще другого 
мало відомого критика Марусика і визнаючи за творами Котляревського 
певну вагу та вартість, все-ж таки каже, що в письменника є „шутливое

1 І. П. Котляревський (біографія, нарис Павловського, в перекладі Куліша), с. 14.
2 И. П. Котляревскій въ свѣтѣ критика Стешенко. „Кіевская Старина", 1898 г., 

іюль—августъ, с. 104, 105.
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то ясно стане, як неоднаково розуміла критика минулого століття твори 
нашого письменника.

Починаючи з 80-х років минулого століття, критика стає на певніший 
шлях, студіюючи попереду письменницьку спадщину Котляревського. 
Правда, і тут ще довго, поруч із визнаванням демократичности, худож- 
ности та инших позитивних рис, бренів у критиків відгук старих погля
дів; проф. Петров, наприклад, зазначає, що „всѣ нареканія на Котлярев
скаго имѣли свою долю основанія" 5. Костомаров, полемізуючи з Кулі- 
шем, пише: „демократичность, какъ выражается самъ Кулишъ, явилась 
отъ того, что иного народа, говорящаго по малорусски, кромѣ простона
родья, почти не было. Понятно, что и въ литературѣ нельзя было не 
выводить никого, кромѣ простолюдина" Минський, зазначаючи нега
тивні боки Енеїди, каже: „Цѣльность поэмы страдаетъ и отъ того, что 
послѣднія пѣсни, когда отношеніе Котляревскаго къ народу стало измѣ
няться, написаны въ другомъ тонѣ, чѣмъ первыя" 7. Але це були тільки 
відгуки; критики за невеликими винятками немов-би погоджуються один 
з одним, і критика стає де-далі прихильнішою до Котляревського. Навіть Ку
ліш змінив цілком свої думки і в 1882 році вже вважає Котляревського 
і за соціяльного реформатора, і за діяча українського відродження, взи
ваючи його батьком нашого письменства8.

Чим більше наближатимемось ми до наших часів, тим більше спо
стерігатимемо, як критичні огляди стають все ґрунтовнішими, поважні
шими і що-далі, то все менше трапляється ріжних закидів на адресу 
автора Енеїди. Майже ціле півстоліття (критичні огляди творів Котля
ревського почали більш-менш систематично з’являтися з 1839 р.9) пану
вала розбіжність та непевність у думках про твори нашого письменника; 
півстоліття кидали обвинувачення Котляревському в глузуванні з народу, 
в запобіганні ласки панської та в глузуванні з козаків. Та збочивши з 
утоптаної стежки, критики та історики нашого письменства приходять з 
часом до цілком протилежних поглядів на працю і значіння Котлярев
ського в письменстві. Цей новий погляд дуже яскраво відбився і в 
..Історії українського письменства" акад. С. Ефремова, що, розглядаючи

1 И. П. Котляревскій въ свѣтѣ критика Стешенко. „Кіев. Стар.“, 1898, іюль—августъ, 
с. 112. 2 Ibid., с. 113. 3 Ibid., с. 120. * Ibid., с. 117. 9 Ibid., с. 121. 6 Ibid., с. 132. ’ Ibid., 
с. 134. 8 Ibid., с. 130. 9 Ibid., с. 84.

Не вмре кобзар, бо навіки 
Ного привітала.
Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє 
Тебе не забудуть,—

отношеніе къ народной средѣ" Ч Піскунов зауважує між иншим, що Ене- 
їда „довго потішала наше панство"‘2. Галицький критик Онишкевич до
бачив у Енеїді вже глузування з козаків і тим Котляревський, мовляв, 
„дав велику втіху народові" 8.

Критика в минулому остільки була „далекозора", що поясняла иноді 
те, що Котляревський писав свої твори українською мовою, тим, щоб 
вони смішнішими видавалися. Такої думки тримався навіть відомий наш 
історик М. Г. Костомаров: „по господствующему тогда образу воззрѣ
ній,—каже він,—рѣчь мужика непремѣнно должна была смѣшить и, со
образно съ такимъ взглядомъ, Котляревскій выступилъ съ пародіей на 
„Энеиду" Виргилія, составленной по малорусски" 4.

Та були й инші критики, що прикладали зовсім иншу мірку до пи
сань Котляревського, як от І. Срезневський, Стеблін-Камінський, Се- 
ментовський, Евецький, Мокрицький, то-що: ці люди вбачали в творах 
Котляревського самі тільки позитивні риси. Коли-ж пригадаємо ще ури
вок з відомого вірша Т. Шевченка „На вічну пам’ять Котляревському":
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твори Котляревського, знаходить в них „серйозний і живий інтерес до 
українського народу", зве письменника „першим українським етногра
фом, свідомим українським народолюбцем". „Котляревський,—на думку 
історика,—зробився першим живим мотором українського письменства і 
громадського життя, єдиним на свої часи теоретиком і практиком основ 
демократичного національного руху на Україні" 1. Така неоднаковість у 
думках упевняє в тім, що для критичного студіювання творів письмен
ника, а надто для правильного зрозуміння соціяльної природи їх та тих 
стимулів, що вели до появи їх на світ, замало самих творів та тих ко
ротеньких біографій письменника, що ми їх маємо. Потрібно ще знати 
буденне життя письменника, буденні стосунки його з громадянством, 
щоб сказати остаточне слово й запобігти тим закидам, що можуть бути 
на адресу пізнішої критики, що вона, мовляв, не безстороння, тенденційна...

Знайдені рукописи дають можливість простежити до деякої міри 
буденне життя Котляревського та його повсякденні стосунки з громадян
ством; в цьому власне й полягає чи не найбільша вага цих службових 
паперів.

Звичайно, охопити увесь матеріял, розглянути його всебічно в такій 
невеликій розвідці неможливо. Через те, що Котляревський у важливі
ших випадках сам, власноручно писав чернетки службових паперів, ма
теріялу такого є чимало; коли-б ми заходилися розглядати увесь цей 
матеріял, то розвідку цю довелося-б дуже поширити. Уважаючи на це, 
ми мусимо спинитися тільки на тому листуванні, що відбиває найбільш 
цікаві моменти у стосунках Котляревського з околишнім громадянством, 
та й тут візьмемо не все листування, а тільки десяток, другий справ, в 
яких найяскравіше позначилися ці стосунки.

Матеріял буде цікавий нам ще й тим, що він стосується до старших 
років нашого письменника, коли життя його було на схилі, й він уже 
позбувся всього несталого, юнацького.

Поле діяльности в піклувальника Котляревського було досить ши
роке. Під його керівництвом були всі відділи „Богоугодныхъ Заведеній", 
а їх було аж 6 (лікарня, дім психічнохворих, шпиталь для породіль, дім 
поправи, богадільня й контора), а лікувалося та служило тут чимало вся
кого люду ріжного стану тодішнього суспільства, більшість слабих при
силали ріжні інституції та приватні особи; коротко кажучи, Котлярев
ський підчас свого піклувальництва мав безпосередні стосунки з 
людьми всіх верств—з крепака починаючи й губернатором кінчаючи.

Бувши на такому місці, він міг піти двома шляхами: або стати зви
чайним урядовцем того часу та пливти за течією, або-ж лишитися тим 
Котляревським, яким заявив він себе ще в творах своїх. Доля судила, 
щоб він вибрав останнє, і службове листування як-найкраще це доводить.

Щоб краще відтінити стосунки Котляревського з громадянством, 
доведеться розбити цю невеличку частину листування на два головних 
відділи: перший відділ—стосунки Котляревського до громадянства, а 
зокрема до крепаків та взагалі до знедоленого люду, до „склонныхъ къ 
злодѣянію", до службовців та урядовців, до поліції та судів, до діди
чів, а другий відділ—стосунки громадянства до Котляревського.

З’ясувовати все це маємо майже виключно на. підставі архівного мате
ріалу, цеб-то службового листування Котляревського, що переховується 
в архіві кол. полтавських „Богоугодныхъ Заведеній".

До речи скажемо декілька слів про архів. Архів цей не системати
зований, старого опису немає, а нового так само не зроблено; на де-

1 С. Єфремов, Історія укр. письм., Київ, 1917, сс. 175, 176, 182, 183.
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яких справах збереглася нумерація колишнього опису „Б. 3.“, а на де
яких немає зовсім нумерації, ба навіть немає назви й самої справи. Че
рез це, коли доводиться посилатися на якусь справу, мусимо вказувати 
число в колишньому описі „Б. 3.“, назву справи, рік, місяць і дату, як 
то вони є, в противному разі подаємо лише число вихідного паперу та 
дату з місяцем і роком.

Зайнявши посаду піклувальника, Котляревський користується з кож
ної нагоди, щоб допомогти комусь із знедолених. Ось він просить по- 
ліцмайстра розслідувати справу про жорстоке поводження „частнаго при
става" Комаровського зі своєю служницею „для донесенія начальству". 
Щира прихильність до цієї крепачки й людяні погляди Котляревського 
притягають до себе нашу увагу: „уже двѣ недѣли,—пише він,—какъ она 
поступила по найму въ мамки къ частному приставу Комаровскому за 
20 рублей въ годъ, но будучи изнуряема денно и нощно безпрестан
нымъ за дитятею присмотромъ, доведена до такого изнеможенія, что не 
могла покормить дитяти, за что жена Комаровскаго разсердившись на
несла ей ударъ въ грудь столь жестоко, что приведена была она Тимо
шенкова въ безпамятство, пришедши же въ себя, собрала всѣ силы для 
ухода изъ дома Комаровскаго, гдѣ проводила столь мучительную жизнь" '.

Уривок цей набере ще більшої виразности, коли ми за-для харак
теристики панських поглядів на своїх крепаків подамо тут лист(„объяв
леніе" по тодішньому), що його надіслала дідичка Родзянина в дім по
прави. В цьому листі вона прохала заслати до Сибіру крепачку її 
Марфу Мойсиху, що потрапила в цей дім „за сдѣланное неповиновеніе 
и грубость и кромѣ того упраждненіе въ пьянствѣ и развратной жизни", 
бо,—пише далі Родзянина,—„естли только освободить и дать ей воль
ность, то легко можетъ случиться, что по ея вредной ко мнѣ располо
женности созжетъ домъ мой или посягнетъ на жизнь мою". Підписано 
„Мари", а в другому рядку „я Родзянина".

Цікаво, що Котляревський, відповідаючи на це „объявленіе", немов 
бажає підкреслити контраст у поводженні свойому, яко піклувальника, з 
крепаками, і Родзяниної; він з'ясовує тут людяні правила „Богоугодныхъ 
Заведеній" і каже таке: „Содержащаяся въ Смирительномъ домѣ кресть
янка Ваша Марфа Мойсиха разрѣшилась отъ бремени истекшаго іюля 
14 числа и родила сына; слѣдовательно не можетъ быть употребляема 
съ нѣсколько недѣльнымъ дитятею въ работы"2.

Коли Котляревський бачить можливість допомогти скривдженій, на 
його думку, людині, він не обмежується з’ясуванням „правилъ", а шукає 
оборони цій людині у вищої адміністрації. Такий випадок був з одно
дворцем Зінов’євим, надісланим у дім поправи. Зінов'єва цього обвину
вачено було в підпалі та „за пьянство, ссоры и драки". Повіривши Зі
нов’єву, що це все діло рук волосного писаря, Котляревський зробив 
докладну записку губернаторові3. Стаючи в оборону скривджених та 
знедолених, піклувальник Котляревський не вважав, до якої нації нале
жить людина, він дивився тільки, чи дійсно людина потрібує допомоги 
й варта її. На таку думку наводить, наприклад, випадок з Німцем-робіт- 
ником Бертрамі, якого після лікування надіслали до поліції, щоб вона 
відправила його на батьківщину. Поліція-ж прислала його назад, з до
пискою, що він ніби-то знов захворів. Добачивши в цьому вчинкові, 
„что полиція болѣе потому прислала его обратно въ домъ лишенныхъ

1 Без назви в описі „Б. 3.“, ном. 1183, 29 октября 1828 г.
2 Без назвищ описі „Б. 3-“, ном. 900—1832 р.
3 Дѣло съ присылкою для содержанія по смирит. дому однодворца Зиновьева, без 

номера, сентября 22/1830 г.
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ума (Бертрамі лікувався від психічної хвороби), что не имѣетъ средствъ 
пристроить его Бертрами куда либо для пропитанія и по зимнему вре
мени находитъ неудобнымъ отправленіе Бертрами на родину", але не 
маючи права особисто розвязати це питання й допомогти бідолашному 
Німцеві, Котляревський і прохає „Приказъ общественнаго призрѣнія" 
залишити Бертрамі в „Б. 3." до весни, „можетъ быть сіе послужитъ въ 
пользу его здоровью и доставитъ ему между тѣмъ безбѣдное содер
жаніе" 1. Що це дійсно була оборона й допомога робітникові, підкре
слюється тим, що піклувальник поступається і інтересами „Б- 3.“, прий
має людину не хвору й бідака, який і лікувався тут даремно, а це Кот
ляревському, певно, важко було робити, бо-ж він мусів пильнувати ін
тересу установи—це по-перше, а по-друге, бачачи ошуканство поліції, 
Котляревський не тільки не відповідає їй гостро, як це він майже за
вжди робив у таких випадках, а йде їй назустріч, бо інтереси поліції в 
даному разі випадково збіглися з поглядами піклувальника та з його 
розумінням своїх обов’язків що до знедолених.

Одначе піклувальник Котляревський боронив не всіх, хто звертався 
до нього, чи потрібував допомоги, а тільки тих, хто, на його думку, був 
гідний цього. Тут він має певний критерій, що найяскравіше відбився 
в досить сміливому, як на той час, проханні до „Приказу" за повного 
бідака „Б. 3.“ Брітальова, щоб його було призначено на помічника еко
нома, „...потому, что (онъ) испытанной честности, благонравенъ и хорошаго 
поведенія" 2; це ми спостерігаємо в заступництві за Зінов’єва: „въ пьян
ствѣ, ссорахъ и дракахъ нигдѣ замѣченъ не былъ... въ добропорядоч
ной жизни, въ хорошемъ содержаніи семьи и въ незазорномъ поведеніи 
ссылается на всѣхъ жителей Старовѣррвки" 3. Але з такими людьми, що 
розминалися із зазначеними етичними приписами, в піклувальника Кот
ляревського й поводження було инше.

„Отлучившихся самовольно въ истекшую ночь для пьянства служителей 
сего заведенія: двухъ бродягъ Ивана Анистратенка и Антона Косичевскаго да 
вольнослужащаго козака Семена Дудниченко при семъ въ оную полицію от
правляя, покорнѣйше прошу приказать, наказавъ ихъ за таковой поступокъ 
розгами, прислать обратно въ заведеніе съ симъ же надъ ними надзоромъ" 4.

Ширше пояснення такому свойому поводженню знаходимо у піклу
вальника далі в листі, де він пише про одного із згадуваних „бродяг": 
„Анистратенко не только пьяница, буянъ, ночной бродяга, торгашъ вод
кою постороннимъ людямъ и самимъ больнымъ, но и развратенъ въ пол
номъ смыслѣ сего значенія и злонамѣренъ... за что нерѣдко былъ нака
занъ розгами на съѣзжей", але „ни таковое (наказаніе), ни домашнее 
исправленіе не послужило, чтобы онъ почувствовалъ гнустность своего 
поведенія" Б. Котляревський зрозумів непридатність такого „исправле
нія" і, щоб не повторювати екзекуцій, прохає „Приказъ" „ввѣренное мнѣ 
заведеніе избавить отъ склоннаго къ злодѣянію бродяги Анистратенка 
и тѣмъ подать примѣръ строгости къ удержанію отъ дурного поведенія 
многихъ остающихся еще при заведеніи бродягъ" 5. Котляревський часто 
й густо уживає вже тільки цього способу кари. Одна чернетка без за
значення дати, знайдена серед паперів пізнішого часу, доводить це дуже

1 Дѣло о помѣщеніи въ домъ умалишенныхъ нѣмца изъ города Выборга Бертрами 
в описі № 16 генваря 6/1832 г.

2 Дѣло объ увольненіи изъ числа богодѣльныхъ и опред. пом. экон. Павла Брита- 
лева, без ном., Іюля 24/1830 г.

8 Дѣло съ присылкою для содерж. по смир. дому однодв. Зиновьева, без ном., сен
тября 22/1830 г.

4 Без назви в описі, ном. 780, 1829 р.
6 Без назви, ном. 780, 1829 р.
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виразно (подаємо її в цілому). „Объявить богодѣльнымъ мущинамъ и 
женщинамъ и всѣмъ обоего пола бродягамъ, что по предписанію полт. 
приказа обществ. призрѣнія бывшая до сего въ числѣ богодѣльныхъ 
Дарья Аверченкова за непорядочную жизнь, за то, что въ общежитіи 
вздорлива, сварлива, склонна къ воровству и пьянству, за самовольную 
многократную отлучку изъ богодѣльни, за то, что безъ позволенія тас
калась по шинкамъ, пропила казенныя вещи: головной платокъ изъ тон
каго холста, пестрову юпку, пару нитяныхъ чулокъ и пару башмаковъ, 
какъ не заслуживающую ни призрѣнія, ни о ней попеченія и недостойную 
по своему соблазнительному поведенію быть въ числѣ богодѣльныхъ И 
отсылается въ полтавск. городскую полицію". Як бачимо, переступи 
Оверченкової чималі, але про різки тут не згадується.

У стосунках Котляревського до службовців спостерігаємо чемність та 
повагу, як от до головного лікаря Матвійова, колишнього крепака кн. Рєп
ніна, та до протоієрея Петра Мазанова. До першого піклувальник ста
вився з надзвичайним довір’ям і доручав йому підчас своєї довготермі
нової відсутности керувати „Б. 3.“ та провадити всі грошові справи; 
другого-ж (священика) навіть до нагороди представив, за те що він „ока
зываетъ по обязанности своей отличное усердіе, ревность и неутоми
мость... сверхъ того,—пише далі,—при похвальномъ поведеніи, соединен
номъ съ смиреніемъ и кротостью, приличными іерейскому сану, все что 
по должности его относится къ больнымъ и всѣмъ живущимъ въ заве
деніи, нелѣностно съ безкорыстіемъ и въ опасныхъ теперь случаяхъ съ 
самоотверженіемъ выполняетъ въ точности" 1. В цих словах Котлярев
ський виявляє свій погляд на ідеального урядовця, що точно, „нелѣ
ностно и съ безкорыстіемъ", як і сам Котляревський (посада піклуваль
ника була неплатна), виконує свої обов’язки.

З другого боку спостерігаємо і стосунки, так-би мовити, „началь- 
ственні". Ось Котляревський дає накази доглядачам; доручаючи, напри
клад, доглядачеві шпиталю для породіль Сушинському доглядати і ин- 
ших відділів „Б. 3.“, Котляревський пише: „ожидаю отъ Васъ рев
ностнаго и усерднаго смотрѣнія за больными, чтобы имъ лѣкарства и пища 
доходили въ свое время и надлежащей доброты, также чтобы постель 
и бѣлье были чистыя и перемѣняемы въ свое время, т. е. каждую суб
боту" і т. д. 1 2. Хто таких наказів і розпоряджень не виконував, проти 
того вживалося певних заходів, що набирали инколи дуже гострої форми. 
В рапорті про доглядача Сутковського Котляревський пише ось що: 
„оставляя подробнѣйшее описаніе Сутковскаго нераденія, безпечности и 
во многихъ случаяхъ своевольныхъ поступковъ, заключаю тѣмъ... что съ 
смотрителемъ Сутковскимъ болѣе служить не могу" 3. Таке начальнику
вання, а може до деякої міри бажання додержуватися „табели о рангахъ", до
водило инколи й до кумедних випадків. Так, наприклад, Котляревський по
вернув назад, не виконавши листа, присланого із „Б. 3." в дім для виховання 
дітей бідних дворян, доглядачем якого (дому) він тоді був, через те тільки, 
що листа цього підписав був не піклувальник тодішній, а доглядач. Ре
золюція на ньому така: „Смотритель Сутковскій, служащій при Полтаво. 
Богоугод. Завед., не есть начальникъ того заведенія, то сообщенія за 
подписомъ его въ Полтавскій домъ воспитанія бѣднымъ не признаются 
приличными. Мая 5 дня 1827 года. Надзиратель майоръ Котляревскій4.

1 Окремий лист без справи. Вихідн. № 678 липня 30/1831. Полт. гражд, губерн. по- 
печит. рапортъ.

2 Без назви в описі, ном. 1066, 8/ХІІ —1827 р.
3 Теж і без черги в описі, вихідн. № 635, 9/ѴП—1828 р.
4 Окремий папірець серед справ 1827 р.



Службове листування І. П. Котляревського 7

Роблячи так, Котляревський все-таки вбачав у додержуванні „табели 
о рангахъ" і кумедний бік. Ось як іронічно з’ясовує він губернаторові 
причину сварки між жінкою урядовця 14-ї класи Горшкова та жінкою 
фельдшера з бродяг: „Горшкова жаловалась потому только, что почитала 
себя оскорбленной отъ жены бродяги, яко жена чиновника 14-го класса, 
когда же обнаружилось ея Горшковой съ Топоровой знакомство, прія
тельская связь и другіе поступки, то Горшкова Топорову простила и 
примирилась съ ней“ 1.

Инколи-ж піклувальник любив провчити власними заходами такого 
урядовця, що заноситься за хмари. Гостро й навіть образливо прова
дить Котляревський листування з полтавським поштмайстром, бо цей 
сповістив, що платити гроші за лікування хворого поштаря Попатенка 
він не буде, бо його, мовляв, не вилікувано. Через те, що цей папір на
діслав поштмайстер не на ім’я піклувальника, а просто „Б. 3.“, Котля
ревський не відповідає на зміст листа, а тільки нагадує, що „богоугод
ное заведеніе не есть присутственное мѣсто", а тому й листи треба, мо
вляв, писати на ім’я піклувальника. I одержавши тільки листа на ім’я своє, 
Котляревський відповідає на зміст і також все іронізуючи з поштмайстра; 
відповідь ця має цілком аналогічну структуру з листом поштмайстра: в 
першій частині листа з’ясовується справу, друга частина починається на
віть майже однаково—у поштмайстра: „впрочемъ я по службѣ долгомъ 
поставляю обратиться къ Вашему Высокоблагородію съ покорнѣйшей 
просьбой"..., у Котляревського: „Наконецъ по долгу службы и я обра
щаюсь къ Вашему Высокоблагородію съ увѣреніемъ"... Котляревський 
іронізує тут з того, що поштмайстер зазначив, що не грає ролі, кому 
адресовано листи—чи установі, чи її керівникові, весь час вказуючи „поч
товая ли контора и Ваше Высокоблагородіе" і т. д. А в кінці листа в 
формі прохання навіть повчає поштмайстра. „Обращаюсь также къ Ва
шему Высокоблагородію съ покорнѣйшей просьбой всякому почтальону 
безъ разбора не вѣрить и не полагаться на слова людей необразован
ныхъ, неблагомыслящихъ, нестыдящихся для своихъ видовъ оклеветать 
другихъ и по легкомыслію своему почитающихъ ни за что опорачивать 
заведеніе, безъ точнаго изслѣдованія истины не обижать на бумагѣ слу
жащихъ при богоугодномъ заведеніи съ одобренія начальства лицъ, так
же и самого мѣста, не имѣя на то достаточныхъ причинъ и права"2.

Коли-ж листуватися доводилось Котляревському з урядовцями, яких 
він уважав становищем чи розумом за рівних собі, то тут трапляється 
тільки обопільна ущипливість; посилаючи, наприклад, хворого, з п’яни
чок салдата до командира внутрішнього гарнізону, щоб цей покарав сал- 
дата за піяцтво та щоб ізняв допит, хто приніс йому горілку, Котлярев
ський пише: „Надѣюсь, что Вы, яко нетерпящій безпорядковъ, не оста
вите Бондарева безъ наказанія и заставите, яко главный начальникъ и 
командиръ его, признаться, кто принесъ ему водку".

Відмовившись карати Бондарева через його хворість і приславши 
його назад до „Б. 3.“ з повідомленням, що горілку приніс йому дозор
чий „Б. 3.“, командир пише: „при чемъ обнадеживаюсь совершенно, что 
Ваше Высокоблагородіе, яко блюститель и установитель во ввѣренныхъ 
Вамъ богоугодныхъ завед. строжайшихъ правилъ порядка недопустите 
впредь служителей сего заведенія доставлять средства ко всякимъ не
позволительностямъ и дурному поведенію". А Котляревський, прохаючи 
прислати офіцера, щоб з’ясувати, хто-ж саме з дозорчих приніс горілку,

1 Дѣло по жалобѣ жены лѣкарскаго помощника Горшковой на жену фельшера изъ 
бродягъ Топорову. Іюля 28/1830 г.

2 В описі „Б. 3.“ ном. 458, без назви, 14 травня 1830 р.
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пише: „причемъ обнадеживаюсь совершенно, что Ваше Высокоблагородіе 
яко блюститель и установитель строжайшихъ правилъ порядка, не допу
стите, чтобы подкомандные Ваши, будучи въ больницѣ, пьянствовали и 
другія своевольства дѣлали" 1 і т. д.

1 О препровожд. въ гарниз. батальонъ Бондарева за пьянство, без ном., 1830 р.
2 Без назви, в описі ном. 1086, Іюля 11/1833 р.
3 Дѣло о служанкѣ части, пристава Комаровскаго Настасіи Антоненковой, в описі 

ном. 714, 1827 р.
4 Без назви й ном., 15/Х 1828 р., вихідний № 1025.

Або-ж ось ще така коротенька відповідь: „что же касается до Вашей 
угрозы, то они между Вашимъ Высокоблагородіемъ и мною не могутъ 
имѣть мѣста", так пише Котляревський командирові внутрішнього гарні
зону Кулябкові 2-му на запитання про те, чому не принято хворого ре
крута в лікарню. В цьому запитанні Кулябка зазначав, що на випадок 
збільшення хворости у рекрута він повідомить про вчинок піклувальника 
вище начальство, щоб зняти з себе відповідальність 2.

Правда, справи ці не цілком рівнозначні: поштова контора зачепила 
безпосередньо інтереси „Б. 3.“, а військове начальство тільки саму особу 
піклувальника; але все-таки між поводженням піклувальника з поштмай- 
стром і командирами внутрішнього гарнізону є ріжниця велика. Це, може, 
поясняється деякою зневажливістю Котляревського у стосунках до уря
довців, що нижчі за нього становищем чи розумом і не варті поваги— 
не заслуговують на неї своїм не „похвальнымъ поведеніемъ", не „добро
порядочной жизнью", то-що.

Що це мало не аби-яке значіння для Котляревського, доводить нам: 
і листування його з поліцією, якій аж надто вже бракувало цих чеснот. 
Правда, Котляревський не відразу переконався, що тих чеснот бракує 
поліції. Спочатку він робив спроби кінчати справи миром і скаржився 
на той чи инший негарний вчинок поліцаїв тільки їхньому безпосеред
ньому начальству—поліцмайстру. В одному з листів до поліцмайстра, ще 
на початку своєї праці в „Б. 3.“, він пише: „но при всемъ этомъ не до
нося теперь о таковомъ поступкѣ чиновника полиціи высшему своему 
начальству, прошу только оную полицію, взыскавъ съ г-на Комаровскаго 
за семимѣсячное содержаніе и лѣченіе служанки его Антоненковой... 
70 рубл., деньги доставить ко мнѣ... и тѣмъ исправить несправедливость 
Комаровскаго" 3.

Коли-ж піклувальник Котляревський переконався, що з поліцією ми
ром кінчати—марна річ, бо інтереси їхні розминаються, то він користу
ється з кожної нагоди, щоб так чи инакше їй дошкулити. Такою наго
дою між иншим було й надіслання з поліції до „Б. 3." під догляд 5-ти 
бродяг, двох служників та одного посадженого в дім поправи. Всі вони 
раніш були в „Б. 3." та повтікали звідти, наробили бешкету в маєтку 
дідича Тарновського, їх спіймали на гарячому вчинку, закинули до тюр
ми і справу ця розглядалося в нижньому земському суді. Ось уривок з 
відповіди, коли цих „бродяг" було надіслано до „Б. 3.“: „Трудно со
образить, какъ освобождаются изъ подъ стражи полтавскаго острога, со
держащіеся въ ономъ служителя полт. богоугодныхъ заведеній, судимые 
за преступленіе, когда дѣло объ нихъ не рѣшено, удивительно также, 
что городская полиція таковымъ дѣйствіемъ открываетъ свое слабое по
нятіе о цѣли и занятіяхъ богоугод. завед., ибо по своимъ отзывамъ едва 
не почитаетъ богоугод. завед. отдѣленіемъ острога, когда преступниковъ 
совершенно здоровыхъ, коихъ дѣло еще не кончено, коимъ приговоръ 
неизвѣстенъ, кои за свое преступленіе не получили наказанія или кои еще 
не признаны невинными, присылаетъ въ богоугод. завед. для надзора" 4.
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Поліція, бачивши, як ставиться до неї піклувальник, уважала його за 
свого ворога й прагнула всякими способами дискредитувати його, а це 
набирало инколи оригінального характеру. „Оная полиція безъ всякой 
надобности причиняетъ приказу общественнаго призрѣнія безпокойство и 
излишнюю переписку, потому только, что не стараяся разсмотрѣть поло
женія и состоянія тѣхъ людей, коими желаетъ наполнить больницу, ищетъ 
таковымъ дѣйствіемъ навлечь на меня неудовольствіе начальства. Поли
ція въ таковыхъ случаяхъ поступала неосновательно, поверхностно, опро
метчиво, присылала иногда въ больницу для пользованія здоровыхъ, тре
бующихъ въ болѣзни пособія къ принятію въ богодѣльные, въ родиль
ный гошпиталь не брюхатыхъ, глухихъ и нѣмыхъ говорящихъ, лишен
ныхъ ума называла больными горячкою, и, наконецъ, безпокоила при
казъ о таковыхъ людяхъ, кои вовсе не имѣютъ нужды въ пособіи, о ко
ихъ получивши удовлетворительное отъ приказа разрѣшеніе не можетъ 
отыскать для присылки въ больницу" 1.

Ці спроби дискредитації набувають часто-густо навіть анекдотич
ного характеру і коли-б не документи (кінець допіру наведеного ли
ста, листування про хворого Бажуха і багато инш.), їм-би трудно 
було вірити.

В один рівень з поліцією ставив Котляревський і суди та судових 
урядовців. Ставиться він до них з великою неймовірністю. Навіть у тому, 
що суд повернув не вилікувану хвору крепачку померлого дідича Бога- 
євського Фенічову з повідомленням, що гроші за її лікування платити 
не слід, бо-ж її не вилікувано, Котляревський вбачає з боку суда „сверхъ 
своихъ обязанностей особенное покровительство осиротѣвшему имѣнію" 1 2 
і вважає, що в суді який завгодно присуд можна виклопотати чи за 
гроші чи через знайомство і так твердо в цьому переконаний, що са
мий натяк на це був для нього однією з причин, щоб шукати оборони 
за-для ніби-то скривдженої від суду людини. У згадуваній попереду „за
пискѣ" про Зінов’єва піклувальник Котляревський пише губернаторові: 
„(Зиновьевъ) догадуется, что волосной старовѣровскій писарь исходатай
ствовалъ въ судѣ нынѣшнее содержаніе въ смирительномъ домѣ" 3 4. Так 
може писати тільки людина, твердо переконана в можливості такого 
випадку.

1 Без назви й ном., 15/Х 1828 р., вихідн. № 1025.
2 Без назви, в описі ном. 1183, 1830 р.
3 Дѣло съ присылкою для содержанія по смирительному дому однодворца Зиновьева, 

без №, 22/Х—1830 р.
4 Дѣло о волостныхъ головахъ и урядникахъ, без №, 29/ѴІІІ—1830 р.

Та й узагалі Котляревський уважав судових, поліцейських, волосних 
голів та писарів за п’яниць, хабарників, то-що. Він не може позбутися 
такої думки навіть тоді, коли посилає на роботу надісланих у дім по
прави за неправіж податків волосних голів і урядовців. Йому здається, 
що вони й тут примудруються впорядити піятику: „отпускать головъ въ 
городъ на работы въ собственномъ ихъ одѣяніи, подъ присмотръ поли
ціи и ежели будетъ имъ выдаваться плата, то чтобы по рукамъ имъ не 
давали, ибо они могутъ пить горѣлку, что противно смирительнаго дома 
правиламъ ѣ Августа 8-го Котляревскій". Таку-ж саму гострість спосте
рігаємо подекуди й у стосунках Котляревського до панства з приводу 
їхніх кепських специфічних учинків. Для прикладу візьмемо кінець листа 
до згадуваної вже дідички Родзяниної. Родзянина прохала заслати її 
крепачку на Сибір, бо боялась її, а Котляревський, певно, щоб зробити 
прикрість Родзяниній, пише до неї: „контора проситъ Васъ крестьянку 
свою Марфу Мойсиху взять къ себѣ въ деревню, въ противномъ случаѣ
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контора сія обязана будетъ отправить ее къ Вамъ по пересылкѣ черезъ 
Земскую полицію" '.

Другий приклад ще яскравіший. Лікувався сірчаними купелями дідич 
поручник Тарновський. За лікування обіцяв платити, але тільки обіцяв. 
Котляревський, побачивши тут „панську правду на всі боки гнучу", зра- 
зу-ж заборонив робити купелі 2, хоч добре знав, що через це можуть 
бути великі неприємності. Щоб так зробити, треба справді бути ворогом 
„панській правді".

Цілком зрозуміло, що, ставлячись так, Котляревський инколи не йняв 
віри тому, що окремі предстаники цього панства можуть змінитися на 
краще. У відповідь на запитання кн. Рєпніна, чи змінив своє поводження 
присланий у дім поправи поручник Прокоф’єв, Котляревський пише: „Про
кофьевъ содержится въ смирительномъ домѣ съ 26 мая 1833 года, ведетъ 
себя трезво и смирно, но бывъ на свободѣ, не будетъ производить ша
лостей, за которыя теперь содержится, за сіе ручаться невозможно" 3. 
Що в даному разі ми маємо діло з тим, що Котляревський не йняв віри 
саме панству, видно з того, що за людей инших шарів суспільства Кот
ляревський сам заступався. За конградських фабрикантів, надісланих у 
дім поправи „за развратную жизнь, доколѣ не исправятся", Котлярев
ський пише губернаторові: „фабриканты Игнатій и Дарья Бацикевичевы 
ведутъ себя смирно и прилично своему положенію, а преклонныя ихъ 
лѣта заслуживаютъ уваженія на освобожденіе ихъ изъ смирительнаго 
дома" 4.

Що до стосунків Котляревського до вищої адміністрації, то треба 
сказати, що тут не можна говорити про гострість: коли-б її допустився 
Котляревський, то не був-би він і на місці піклувальника. А що до таких 
людей, як, напр., кн. Рєпнін, то Котляревський хоча-б і мав змогу гостро 
виступати, то однаково він цього не робив-би, бо надто вже вдача й по
гляди Рєпніна збігалися з удачею та поглядами Котляревського. Рєпнін, 
як пише Ланкевич, був „высокогуманный и благонамѣренный администра
торъ. Онъ любилъ свой край, заботился о благосостояніи всего населенія, 
охранялъ интересы крѣпостныхъ и энергично отстаивалъ уцѣлѣвшія еще 
права казаковъ, чѣмъ навлекъ на себя подозрѣніе въ сепаратизмѣ"5. 
І дійсно, Котляревський дуже дорожив гарними стосунками з Рєпніним і 
боявся їх втратити. Про це свідчить навіть тон уривка із спростування 
скарги поручника Тарновського, що він подавав Репнінові про заборону 
робити йому сірчані купелі.

„Долгомъ поставляю увѣрить Ваше Сіятельство и честью моею и 
тою увѣренностью Вашею, каковою имѣю счастье до сего пользоваться, 
какъ въ истинѣ объясненія, такъ и въ томъ, что въ промежутокъ непри
ниманія больнымъ Тарновскимъ сѣрныхъ ваннъ никакого вреда для своего 
здоровья или умноженія болѣзни не претерпѣлъ". Але боячись втратити 
„довѣренность, каковою до сего пользовалься", піклувальник все-ж не 
зраджує своїх поглядів, а щоб виправдати себе за свій гострий вчинок, 
він не перекручує факти, а на самому початку свого пояснення вказує 
дійсну причину, чому припинено було виготування купелів: „приказалъ 
пріостановить приготовленіе ваннъ первое, какъ для того чтобы побудить 
помѣщика Тарковскаго заплатить по договору деньги" і тільки далі пише,

1 Без назви, ном- 900, 1832 р.
2 Дѣло о пользованіи сѣрными ваннами порутчика Тарновскаго, в описі ном. 885. 

27/ХІІ 1830 р.
3 Дѣло съ присылкою въ смирительный домъ порутчика Прокофьева, в описі 

ном. 1092, 26/Ѵ 1833 р.
4 Без назви, вихідний № листа 1031, 14/ХІ 1829 р.
5 Къ исторіи Малороссіи Павловскаго. Труды уч. арх. комис., выпускъ I, с. 49.
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„второе и потому что нужно было починить желѣзныя трубы, выходящія 
на дворъ“ 1.

Що-ж до цивільного губернатора та віцегубернатора, то Котлярев
ський їхньою прихильністю мабуть не так то вже й дорожив. Спросто
вуючи скаргу 4-х салдатів, що вони подали цивільному губернаторові 
Могилевському на погані харчі, Котляревський тримається тону трохи 
вже иншого. Піклувальник прямо зазначає, що скаргу подано зі „злобы 
за удержаніе ихъ отъ пьянства и другихъ непозволительныхъ въ боль
ницѣ поступковъ, какъ то отъ куренія трубокъ, картежной игры и сво
евольныхъ поступковъ, свойственныхъ людямъ развратнаго поведенія, 
что доказываетъ самый родъ болѣзни ихъ“ (венерична), і далі спокійно 
фактами спростовує скаргу2.

В деяких вьшадках тон листів Котляревського набуває навіть неза- 
лежности. Ось одна його відповідь на запитання цивільного губернатора: 
„... отъ Зеньковскаго нижняго суда 52 человѣка казаковъ за неплатежъ 
подушныхъ денегъ во ввѣренное мнѣ заведеніе не присланы, да ежели 
и присланы были, то я не могу ихъ принять, ибо въ здѣшнемъ заведеніи 
рабочій домъ не открытъ" 3. Або ось папір до „Приказа общественнаго 
призрѣнія" з приводу розпорядження віце - губернатора: „поелику же 
г-нъ вицегубернаторъ упоминаетъ только о волѣ матери, чтобы сына 
ея содержать въ смирительномъ домѣ черезъ два года, а объ обезпеченіи 
содержанія ничего не говоритъ... ежели за годъ впередъ на содержаніе 
его не будутъ присланы и деньги... принять въ смирительный домъ 
не могу" 4.

Таким чином із цих архівних матеріялів виразно видно щиру прихиль
ність Котляревського до знедоленого люду і справжнє бажання його та 
заходи, щоб допомогти тому людові. Ці-ж таки матеріяли свідчать і про 
велику ймовірність піклувальника Котляревського до слів цих знедоле
них людей: він на підставі самої словесної скарги без инших будь-яких 
доказів з боку Тимошенкової, Зінов’єва та инш. заступається за них. 
А те, що крепаки шукали заступництва саме в Котляревського, свідчить 
і про те, що він з ними поводився просто та щиро.

Виявляється одначе, що в деяких випадках Котляревський не стояв 
вище від оточення і часу свого: він уживає як звичайного способу 
„исправленія" та „наказанія" різки, тут він у деяких випадках виявляє 
себе навіть ретрограднішим за своє оточення. Напр., командир уну- 
трішнього гарнізону виявив себе навіть гуманнішим, відмовившись пока
рати присланого за-для цього з „Б. 3." салдата, що піячив там. Він 
пише: „что же касается до наказанія за означенный его Бондаревымъ 
поступокъ... то я нынче исполнить сего по случаю болѣзни его не могу, 
дабы не увеличить оной еще болѣе" 5-

Неймовірність та ворожість Котляревського до поліції та до судів, 
негативне ставлення до начальства також не викликають жодних сумні
вів, коли ми студіюємо згаданий архівний матеріял.

Яскраво відбивається в матеріялах і те, як вороже ставився Котля
ревський до негарних учинків панства, а подекуди й не йняв віри тому, 
що можна змінити їхнє поводження. Виразно видно й ставлення Котля
ревського до губернаторів. Тільки в стосунках із урядовцями, до яких

1 Дѣло о пользованіи сѣрными ваннами порутчика Тарновскаго, в описі ном. 885, 
27/ХІІ 1830 р.

2 Без назви, ном. опису 943, 14/ХІІ 1830 р.
3 Дѣло сЪ присылкою въ рабочій домъ 52 чел. казаковъ, без ном., 18/ХІІ 1828 р.
4 Без назви та ном., вихідний № паперу 731, 27/ХП 1829 р.
5 Дѣло о препровожденіи изъ больницы въ гарнизонный батальонъ Бондарева за 

пьянство, 1830 р. без ном.
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Котляревський і сам належав, не зовсім виразний. Але, звичайно, такий 
поділ стосунків Котляревського до людей більш-менш штучний; найскорше 
він у цих стосунках, судячи з архіву „Б. 3.“, керувався вадами та чесно
тами людської вдачі взагалі. Приналежність людини до того чи иншого 
кола суспільства мала, певна річ, деяку вагу, бо піклувальник Котля
ревський все-ж добачав в одному шарі людности вад чи чеснот більше, 
в другому менше. Про це аж надто яскраво доводить те, як він ставився 
до знедолених, як багато йняв їм віри.

Як ставилося до Котляревського громадянство тодішнє, простежити 
в архівних матеріялах важкенько: специфічність канцелярщини мало дає 
притоки судити про це. Проте деякі висновки та цікаві спостереження 
можна й тут зробити.

Перш за все впадає в око та віра у поневолених до Котляревського, 
як до заступника їхнього й оборонця. Тимошенкова, що пройшла всі 
етапи поліцейського поневіряння, з надзвичайним довір’ям скаржиться 
піклувальникові на це поневіряння і, певно, вірить в силу його заступ
ництва—инакше-б не скаржилась, спробувавши на власній шкурі силу 
поліції1. Антоненкова робить те саме, викрикиваючи наклеп про себе 
що його вчинив поліцейський урядовець 2 3 4. Всі ці крепаки не тільки вірили 
в силу заступництва Котляревського, не тільки знали й бачили його 
просте й щире ставлення до них, а й добре знали, як повести себе, що 
сказати, як висвітлити свою справу, щоб досягти його заступництва. 
Тут бралося на увагу, очевидно, добре відомі їм слабкі струни Котля
ревського вдачі, тоб-то: „добропорядочная жизнь", „незазорность пове
денія", чесність, те, що він не йняв віри судам, то-що. Як приклад, що 
стверджує допіру сказане, може бути справа Зінов’єва, що саме таким 
себе й виставив перед піклувальником Котляревським, щоб тільки доби
тись його заступництва. Що Зінов’єв тільки імітував свої чесноти, що 
він підроблювався відповідно до поглядів піклувальника, видно з відпо
віли губернаторової, де з’ясовано присуд (за підпал та „за пьянство, 
ссоры и драки") як цілком справедливий, бо базується він на певних 
свідченнях з.

1 Без назви, в описі ном. 1183, 29/Х 1828 р.
2 Дѣло о служанкѣ частнаго пристава Комаровскаго В. Антоненковой, в описі ном. 714, 

1827/1828 р.
3 Дѣло сЪ присылкою для содержанія въ смирительный домъ однодв. Зиновьева, 

без ном., 22/ІХ 1830 р.
4 Без назви в описі, ном. 780, 1829 р.

Все це доводить, що щире й прихильне Котляревського ставлення до- 
поневоленого шару людности та негативний погляд його на деякі установи 
були добре відомі цим поневоленим. Як ставився до Котляревського 
елемент, „склонный къ злодѣяніямъ", сказати з певністю трудно. Але 
можна думати, що не дивлячись на суворе поводіння піклувальника, цей 
елемент особливо не ненавидів, а може навіть і шанував Котляревського.

Перелічуючи „злодѣянія“ згадуваного вже тут Онистратенка, Котля
ревський пише: „больные въ арестантской палатѣ, гдѣ Анистратенко 
былъ палатнымъ надзирателемъ, объявили мнѣ, что онъ имъ открылъ 
свои замыслы обворовать больничнаго врача, а смотрителя Сутковскаго 
убить или по крайней мѣрѣ прибить"і. Як бачимо, тут і згадки немає 
про намір Онистратенка помститися на Котляревському, а він-же давав 
накази карати цього Онистратенка. Коли-б Онистратенко говорив про 
такий свій замір, то Котляревському-б сказали, і він, можна думати, на- 
писав-би про це в згаданому своєму листі. А коли цього нема, то ви-
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ходить, що й заміру не було. Отже можна гадати, що такі типи, як 
Онистратенко та йому подібні, ставилися до піклувальника добре. На 
таку думку наводять ще й такі рядки, що характеризують доглядача 
Сутковського: „больные и служителя столько увѣрены въ его неподвиж
ности и лѣни, что отъ обѣда и до вечера почитаютъ за одно въ заве
деніи ли Сутковскій или за сто верстъ живетъ, потому что въ сіи часы 
никогда не видѣли его добровольно навѣдывающагося въ палаты и дру
гія отдѣленія для обозрѣнія все ли въ порядкѣ. Неспособность смотри
теля Сутковскаго къ отвращенію безпорядковъ или умышленное посла
бленіе оныхъ, доказывается изъ того, что передъ его глазами служителя 
шинкуютъ, что ему извѣстны всѣ корчемствующіе, но прекратить сего 
зла не можетъ или не хочетъ“ 1. Здавалося-б, що Сутковський такою 
поведінкою своєю зміг-би зазнати прихильносте від Онистратенка, а 
тимчасом виходить навпаки: Сутковського, який дивився на всі переступи 
Онистратенка крізь пальці, він збирається вбити, а про -Котляревського, 
що карав за ці провини Онистратенка, він і не згадує. Що-ж до стосун
ків урядовців до Котляревського, то тут з боку поступового елементу, з 
боку урядовців, що знали його твори, спостерігаємо велику повагу. Відо
мий Григорій Полетика, що за часів піклувальництва Котляревського в 
Полтаві був піклувальником роменських „Б. 3.“, між иншим пише таке: 
„съ Вами, милостивый государь, какъ съ извѣстнымъ мною литераторомъ, 
весьма совѣстно мнѣ переписываться о вещахъ самыхъ мелочныхъ, но 
по нещастью принуждаетъ меня къ тому необходимость" 1 2 і т. д. Инші 
дивилися на Котляревського, як на звичайного, такого-ж самого урядовця, 
як і вони, й відповідно до цього й поводилися з ним. Про це свідчить 
і листування з командиром полтавської внутрішньої залоги (два листа з 
цього циклу ми подали вже) і оте листування з поштмайстром, де в 
повчанні на адресу поштмайстра бренить мабуть ще й образа з боку 
Котляревського за неповагу до нього, як до відомої людини й доброго 
адміністратора.

1 Без назви в описі, ном. 780, 1829 р.
2 Дѣло о вычетѣ изъ жалованья лек. пом. Зубенка 50 руб., в описі ном. 932, 1830 р.
3 Къ біографіи Котляревскаго, Павловскаго (Труды уч. арх. ком., вып. 13, с. 140—141).
4 Дѣло о служанкѣ частнаго пристава Комаровскаго Антоненковой, в описі ном. 714, 

1827 г.

У цих стосунках урядовців до Котляревського цікаво ще відзначити, 
що „Приказъ обществ. призрѣнія", який між иншим ставився до особи 
Котляревського з повагою й навіть до відзнаки його представляв3 4, все- 
таки в ділових справах не завжди йшов назустріч. Це особливо яскраво 
відбилося в листуванні з приводу суперечок Котляревського з поліцією. 
Так, напр., „Приказъ" відмовив піклувальникові правити гроші за ліку
вання служниці „частнаго пристава" Комаровськаго, тому що вона хоч 
і служниця, але все-таки „сирота безродная". У Котляревського на це 
погляд був приблизно такий: коли користуєшся працею здорової людини, 
то мусиш платити й за лікування, коли вона захворіє. Це відчував певне 
й сам Комаровський, коли не вказав, що Антоненкова його служниця, а 
написав тільки, що вона „неимѣющая родства и пристанища", бо такі 
люди лікувалися даремне. Не відчував тільки цього „Приказъ" Ѣ

Другий випадок—-про ширшу справу, що вирішити її відмовилось гу- 
берське правління й передало на розгляд „Приказу", а цей вирішив її 
на два боки—так, щоб не образити дуже ні Котляревського, ні поліції. 
Це з приводу скарги поліції на піклувальника за те, що він відмовився 
прийняти під догляд утікачів з бродяг, що про них було заведено судову 
справу, та за ту згадувану вже тут гостру відповідь, що її написав Кот-
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ляревський поліції. „Приказ общ. призр.“ вирішив цю справу так: пік-' 
лувальник має право не робити того, що до його обов’язків не належить, 
але все-таки до поліції відправити тільки двох служників, а бродяг зали
шити в „Б 3.“ „на томъ же положеніи, какъ прежде тамъ находились" 1,

Така відповідь і вирішення в такий спосіб спірних питань свідчать 
тільки про формальне ставлення до Котляревського, яке фактично зво
дилось здебільшого до того, „аби лихо тихо".

Таке ставлення до себе Котляревський добре розумів; це видно з 
того, що коли він хотів чого досягти, то минав своє безпосереднє началь
ство—„Приказъ" і. звертався просто до губернатора, або на письмі, як 
от, наприклад, „записка о жителѣ села Старовѣровки однодворцѣ Зиновь
евѣ", або персонально. Останнє видно й з помітки його на наказі ци
вільного губернатора випустити згадуваних уже Бацикевичевих. Там він 
пише: „по словесному предварительному приказу его превосходитель
ства упомянутые въ семъ повеленіи фабриканты Бацикевичевы выпущены 
ноября 20-го дня" (фактично раніш на 2 дні від дати наказу)2. Губер- 
натори-ж ставились прихильно до Котляревського та до його заходів. 
Про це свідчать численні заступництва Котляревського та їх позитивне 
здебільшого розвязання. Такою прихильністю надто визначався кн. Рєп
нін, заходами якого поета й призначено власне на посаду піклувальника 
„Б. 3.“, а посаду цю вважалося за дуже почесну. Клопотатися Репнінові 
про це довелося аж перед міністерством внутрішніх справ. Ось уривок 
з наказу, що видав Рєпнін, одержавши згоду на призначення Котлярев
ського: „Г-нъ Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ отъ 25-го 
числа августа за ном. 1213 извѣстилъ меня о согласіи своемъ на опре
дѣленіе попечителемъ полтавскихъ богоугодныхъ заведеній сего Приказа, 
состоящаго надзирателемъ при полтавскомъ домѣ воспитанія маіора 
Котляревскаго, съ оставленіемъ его при настоящей должности и съ про
изводствомъ ему нынѣ получаемаго по должности надзирателя жало
ванья" 3.

На стосунках до Котляревського дідичів за браком відповідного ма- 
теріялу не спиняємось, як не розглядаємо й стосунків поліцейських уря
довців: погляд їх на Котляревського, як на свого ворога, досить ясний 
з того, що тут уже було викладено.

Оце й усе, що можна було розшукати за такого стану архіву, в якому 
він перебуває нині. Це не багато, але для характеристики стосунків гро
мадянства до Котляревського дає чимало. По-перше, матеріал указує 
нам, що поневолений шар людности добре розумів, як ставиться до нього 
Котляревський, і, розуміючи це, віддячував йому своєю прихильністю. 
По-друге, змальовує нам, що друга частина громадянства в більшості 
своїй не цінила Котляревського й не дуже шанувала його, а поліція, до 
якої він ставився виразно негативно, навіть за ворога свого мала. Зна
ходив поет таких людей, що йому спочували, тільки серед більш осві
ченого, більш гуманного громадянства, як от Полетика, губернатори, то-що.

Все це наводить на таку думку: Котляревський жив інтересами двох 
шарів людности: поневолених, за яких заступався й болі та жалі яких 
приймав близько до серця, та більш освічених, більш гуманних окремих 
осіб, у яких шукав заступництва та в розумовому житті почував себе як 
серед своїх, Про останнє свідчить і участь Котляревського в біблійному 
товаристві та масонській ложі і звязок через неї з декабристами. Пове
дінка його з иншими колами суспільства тільки підкреслює цей здогад.

1 Без назви й ном., 15/Х 1828 р.
2 Без назви й ном., 14/ХІ 1829 р.
3 О назначеніи попечителемъ майора Котляревскаго, в описі ном. 780, 30/ІХ 1827 р-
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Що-ж нового дає нам ця сторінка буденного життя Котляревського? 
І чи дає вона що взагалі?

Щоб розвязати це питання, треба пригадати, що демократизм молод
ших років письменника визнає більшість критиків. Особливо яскраво 
доводять вони це цитуванням центральних місць з „Енеїди“ — пекла та 
раю. І от, коли порівняти молодшого Котляревського із старішим, то 
мимоволі впадає в око надзвичайна аналогічність його поглядів. Немов-би 
поет зарані мав на увазі свою майбутню громадську діяльність і зарані 
схематично накреслив її план. Мимоволі згадуєш, читаючи „Енеїду“, і 
заступництво піклувальника Котляревського за поневолених, і причини 
цього заступництва встають перед духовими очима: всі оті Прокоф’єви, 
Родзянини, Сутковські, Тарновські, то-що. Вражає, що навіть те, що він 
не йняв віри панству, там також мало місце—„не квапляться на це вони", 
щоб попасти до раю, або в житті позитивними вчинками поваги заслу
жити. І навіть підход той самий: всіх злодіїв, хабарників, мотюг і т. д. 
посаджено в пекло, поневолених, правдивих і т. д.—в рай.

Правда, в старших роках життя Котляревського є те, що в творах 
його яскраво не відбилось. Це хоча-б надто велика піклувальникова 
гострість до „склонныхъ къ злодѣянію", або оте переборщування в ли
стуванні з поштмайстром.

Але, даючи небагато нового до характеристики буденного життя на
шого славетного письменника, ця архівна сторінка все-ж може бути ціка
вою для нас. Ця сторінка свідчить, що Котляревський і на останку свого 
живоття мав багато гарних почувань, громадських зобов’язань та поглядів, 
що були властиві йому за молодих літ, в часи, коли творив він без
смертну поему.

Цікава ця сторінка ще й тим, що допоможе критиці як-найґрунтовніше 
висвітлити та встановити погляди на соціяльний бік творів письменника, 
а цим самим краще уґрунтується й один із етапів переходової доби в 
розвитку нашої громадської думки.
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