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До ХАрАКТерИсТИКИ еПІсТоЛЯрної сПАДщИнИ   
БІБЛІоГрАФА с. І. ПоноМАрьовА

У публікації розглянуто листування українського бібліографа другої по-
ло вини ХІХ – початку ХХ ст. С. І. Пономарьова з відомими діячами науки, 
ос віти та культури (В. І. Межов, Г. Н. Геннаді, О. В. Смирнов, М. В. Гербель, 
М. О. Максимович та ін.).

Ключові слова: Степан Пономарьов, епістолярна спадщина, українські та 
російські діячі науки, освіти та культури, бібліографія, бібліографічні праці.

В статье рассмотрена переписка украинского библиографа второй поло-
вины ХІХ – начала ХХ вв. С. и. Пономарева с известными деятелями науки, об-
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The article deals with the correspondence of S. I. Ponomaryov, the Ukrainian 
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Цікаву сторінку в історії української бібліографії, українсько-ро сій-
ських бібліографічних взаємин другої половини ХІХ – почат ку ХХ ст. 
ста новить діяльність відомого бібліографа, книгознавця, бібліофіла Сте-
пана Івановича Пономарьова (1828-1913), життєвий та творчий шлях 
яко го ще вивчено недостатньо.

Досі про нього опубліковано низку праць: книги В. Різниченка1, збір-
ник «Письма и. С. Аксакова… к библиографу С. и. Пономареву»2, стат-
ті Л. Ю. Коцирій3, М.В. Геращенка4 та ін. У них йдеться про жит тєвий 
і творчий шлях одного з перших вітчизняних бібліографів-про фесіона-
лів, який відзначався розмаїтістю наукових зацікавлень. С. По номарьов 
на писав десятки бібліографічних праць, присвячених ук раїнським та ро-
сій ським діячам науки та літератури, вітчизняній крає знавчій біб лі о гра-
фії, релігійним діячам.

щоб найповніше і найточніше реконструювати творчий портрет цьо-
го подвижника книги, необхідно звернутися до його епістолярної спад-
щини, яка з різних причин у незначній кількості збереглася в бібліотеках 
та ар хівах України і Росії.

У 1913 р. в Петербурзі надруковано збірник «М. М. Стасюлевич и его 
современники в их переписке»5, у якому опубліковано декілька листів 
С. Пономарьова до М. Стасюлевича.
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Михайло Матвійович Стасюлевич, професор, доктор історичних 
наук, у 1866 р. заснував у Петербурзі власне видавництво. Це була ви-
со коосвічена людина (сучасник і майже ровесник С. І. Пономарьова). 
Він видавав журнал «Вестник Европы» (1866–1918), на сторінках яко го 
публікувались І. С. Тургенєв, О. М. Островський, І. А. Гончаров, К. Ті-
мі рязєв, І. І. Мечніков та багато інших відомих людей. Видавництво 
про існувало до 1908 р., з ним і з його засновником тісно співпрацював 
С. По номарьов.

У вказаному збірнику вміщено декілька листів бібліографа до М. Ста-
сюлевича. В одному з них, датованому з Конотопа 11 грудня 1878 р., 
повідомлялось: «щиро дякую Вас за надіслання коректури. А я вже і 
не чекав її… постарайтесь попросити Ганну Олексіївну, щоб вона 
доставила Вам надіслані їй мною додаткові примітки»6. Про що йшлося? 
Справа в тім, що С. Пономарьов у річницю смерті російського поета 
М. О. Некрасова (1878) на сторінках «Отечественных записок» (1878. – 
Т. 232) опублікував свою бібліографічну працю «Копеечная свеча в па мять 
о Некрасове», в якій подав зведений список творів автора поеми «Кому на 
Руси жить хорошо». У ній містилася низка побажань та зауважень що до 
майбутнього видання його творів. Вона зацікавила сестру М. Некрасова 
Ганну Олексіївну Буткевич, яка готувала до друку посмертне видання 
творчої спадщини брата. При посередництві М. Стасюлевича вона 
звернулась до С. Пономарьова з проханням упорядкувати та відредагува-
ти зібрання творів свого брата. Той охоче погодився. Про зацікавленість, 
з якою взявся С. Пономарьов за редагування і складання історико-лі-
тературних коментарів до цього зібрання свідчить лист М. Стасюлевича 
до Г. Буткевич: «Вчора вперше прийшла коректура від Пономарьова 
з Ки єва. Відносно нього будьте спокійні: всі зауваження Єлісеєва [теж 
од ного із редакторів видання творів М. О. Некрасова – Н. С.] я виконав 
бук вально з великим задоволенням, що віднайшов їх дуже правильними. 
Поправки, що надсилаються від Пономарьова, часто цифрові, і ні Єлі-
сеєв, ні я, ніхто інший не в змозі перепровірити ці вказівки…»7. А зга-
даний лист С. Пономарьова М. Стасюлевичу – це своєрідний звіт про хід 
підготовки до видання зібрань творів М. Некрасова.

Наступний лист М. Стасюлевичу С. Пономарьов надіслав із Києва 
19 січня 1879 р. Його зміст знову ж таки стосувався М. О. Некрасова: 
«Дозвольте мені висловити свою радість, що Ви так старанно, так теп ло 
здійснюєте видання Некрасова. Добре! ще раз спасибі Вам! Вмістіть, 
будь ласка, в книзі передмови чи в іншому місці, де знайдете зручним, 
такі Ваші чудові слова: «На основі цього видання, коли воно буде в ру-
ках декількох тисяч людей, можна буде зробити найбільш грунтовне 
видання, при допомозі всього російського читаючого товариства»8. 
Таких листів С. Пономарьова до М. Стасюлевича в згаданому збірни ку 
щодо М.  Некрасова, інших діячів літератури є ще декілька. Як підсу-

мок, можна сказати, що завдяки невтомній праці С. Пономарьова та його 
колег у світ вийшло чотиритомне видання «Стихотворения Некрасо ва» 
(СПб., 1879).
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Слід сказати про листування С. Пономарьова з відомим російським 
бібліографом В. І. Межовим, який на сторінках українського журналу 
«Ос нова», що виходив у Петербурзі в 1861–1862 рр., вмістив три біб-
ліо графічні праці, присвячені Україні. На жаль, нам відомі лише чотири 
лис ти, адресовані С. Пономарьову, хоча і з них видно, що листування між 
ни ми було тривалим і змістовним. «Я тільки що одержав Ваш люб’язний 
лист, – писав у Конотоп В. Межов 20 січня 1875 р., – він пролежав деякий 
час у Базунова в магазині [відомого петербурзького книготорговця – 
Н. С.]. Зі своєї сторони я давно бажав з Вами познайомитися, на слу-
хавшись про Вас дуже доброго від кн. В’яземського… обіцяю надіслати 
Вам все, що можу з моїх видань… Прошу надіслати мені твори Вашого 
пе ра»9. Незабаром С. Пономарьов надіслав до столиці низку своїх біб-
ліографічних праць (яких саме, встановити не вдалося – Н. С.), за що 
отримав вдячного листа від В. Межова, в якому той порадив Степану 
Івановичу, де і в якому магазині можна придбати для нього друковані 
видання. Як свідчать наступні листи з Петербурга, В. Межов в особі 
С. По номарьова бачив досвідченого фахівця в галузі бібліографії і звер-
тався до нього за допомогою. Так, у листі від 10 грудня 1875 р. він писав, 
що надіслав у Конотоп п’яте та шосте доповнення до каталога, згаданого 
А. Ф. Базунова, «в якому я вмістив поправки, зроблені Вами, тих помилок, 
які Ви знайшли в попередніх випусках»10. У 1876 р. С. Пономарьов 
отримав від В. Межова листа, де, зокрема, говорилося: «Вашу статтю, 
в окремому відбитку, досить приємну для мене, написану Вами з нагоди 
мого п’ятого добавлення до каталогу Базунова, і за яку я щиро дякую 
Вам, одержав я від В. Н. Хитрова» (російського бібліографа – Н. С.)11.

С. Пономарьов листувався також із бібліографами П. Єфремовим, 
Г. Геннаді, істориками літератури М. Тихонравовим, О. Пипіним, ви-
давцями, літературознавцями та поетами (М. Стасюлевич, П. В’я зем-
ський, М. Гербель) та іншими відомими особами. «Ви майстер від шу-
ку вати неповноти і неточності…» – писав йому в листі від 20 березня 
1872 р. російський бібліограф-гоголієзнавець Г. М. Геннаді12. «Дивним 
біб ліографом» називав його М. Стасюлевич за копітку працю по розшуку 
рід кісних видань13.

Цікаві факти віднаходимо у листуванні С. Пономарьова і першого 
бібліографа життєвого й творчого шляху Т. Г. Шевченка М. В. Гербеля. 
Останній разом з С. Пономарьовим навчався в Ніжинському ліцеї. Вони 
були добре знайомими і, знаходячись у різних містах, підтримували 
дружні зв’язки листовно. «Радію Вашій бібліографічній діяльності, яку 
я ду же поважаю» – писав М. Гербель із Петербурга своєму колезі 12 груд-
ня 1879 р.14 27 січня 1880 р. він попросив С. Пономарьова допомогти йо му 
в складанні списків викладачів та вихованців Ніжинського ліцею для кни-
ги про історію цього навчального закладу, що мала скоро вийти15. В його 
черговому листі читаємо: «Всі Ваші статті з нагоди пам’ятника Пушкі ну 
я прочитав із задоволенням, причому подивувався Вашому працелюбст-
ву та знанню справи, що є це важливіше» (3 серпня 1880 р.)16 Тут йшло ся 
про оцінку М. Гербелем деяких праць С. Пономарьова бібліографічно-
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го спрямування, присвячених О. Пушкіну, передусім публікації «Венок 
на памятник А. С. Пушкина (поэзия, музыка и живопись, навеянные его 
созданиями»17. Високо цінуючи бібліографічний талант С. Пономарьова, 
він знову не зміг втриматися від похвальних слів на його адресу: «Ба-
жаю успіхів у Ваших працях – бібліографічних, які приносять так ба-
гато користі нашій літературі, що вимагає ще так багато всякого роду 
ви правлень» (лист від 28 листопада 1880 р.)18.

Збереглося декілька листів С. Пономарьова до Г. М. Геннаді та во ло-
димирського бібліографа О. В. Смирнова. «Дозвольте Вас тепер просити 
про Вашу справу: не уповільнюйте з виданням свого словника» (мова 
йде про «Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших 
в ХVІІІ и ХІХ столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825 гг.» – 
Т. 1–2. – Берлін, 1876–1880; Т. 3. – М., 1906. – Н. С.), – писав С. Пономарьов 
в листі до свого російського колеги Г. Геннаді 18 квітня 1861 р., – «чи 
не жарт, 1500 імен уже готові. Чого ж Ви ще хочете? Не чекайте 2000, 
а підготовте старанно те, що уже зібрано та друкуйте скоріше. А років 
через п’ять, дасть Бог, і інші 1500 набіжать. Ви питаєте мене про свою 
«Литературу библиографии» 1858 р., чи є вона у мене. За кого ж Ви 
мене вважаєте, щоб у мене подібної роботи не було! Таким запитанням 
бібліографу, тим більше провінційному, навіть образитись можна. А ось 
інших видань Ваших немає»19.

«Чи знаєте Ви, яка Ваша праця найбільш захопила мене більше 
всього і яка здається надзвичайно важливою для багатьох читачів? – пи-
сав О. В. Смирнову з Конотопа С. Пономарьов 10 жовтня 1896 р., – це 
Ваш чудовий каталог бібліотеки Володимирського зібрання. Я готовий 
«читати його капля за каплею» (як говорив наш попередник Анастасе-
вич) (один із перших російських теоретиків бібліографії – Н. С.)20. 
А з приводу головної бібліографічної праці О. Смирнова «Уроженцы 
и деятели Владимирской губернии», присвяченої відомому російському 
бібліографу С. О. Венгерову, С. Пономарьов писав: «Я до цього часу не 
підозрював у Вас такого працелюбного і відмінного бібліографа, а го-
ловне – так полюбляючого свою важку і чи не благородну справу… Ви 
ви конали своє завдання воїстину прекрасно: і поняття про особу дані 
зовсім достатньо, і джерела про неї подані надзвичайно достатньо… 
Більшої повноти чекати не можна»21.

У наступному листі до О. Смирнова від 13 лютого 1898 р. С. По-
номарьов висловив побажання якнайшвидше побачити перші праці 
С. О. Вен герова («Критико-биографический словарь русских писателей 
и ученых» – Н. С.). «Ви – Нестор землі Володимирської, – писав він 
йому, – дозвольте і мені вдарити Вам чолом»22.

С. Пономарьов у різні роки повідомляв академіку Я. К. Гроту біб-
ліо графічні відомості про Г. Державіна, М. Карамзіна, П. Плетньо ва, 
мит рополита Макарія та ін. Бібліограф високо цінував академіка за 
його енциклопедичність (учений володів французькою, німецькою, 
іта лій ською мовами, був упорядником дев’яти томів творів Г. Державі-
на, П. Плетньова та інших відомих діячів російської літератури). 
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З на годи 50-річ чя творчої діяльності Я. Грота С. Пономарьов опуб-
лі кував невелику за мітку із значним бібліографічним оснащенням: 
«Пятидесятилетие гражданской, ученой и литературной службы ака-
де мика Я. К. Грота»23.

Ось ще епістолярні свідчення, які додатково змальовують постать 
С. Пономарьова. Це листи до нього професора словесності Мос ков ського 
університету О. М. Бодянського (уродженця Чернігівщини) та історика 
М. П. Барсукова, автора 22-х томів «Жизнь и труды М. П. По година».

Славетний філолог О. Бодянський був не лише земляком С. Поно-
ма рьова, а й близькою йому по духу людиною. Обох об’єднувало палке 
ба жання сумлінно служити науці. С. Пономарьов добре знав, що коли 
в 1855 р. з нагоди 100-річчя Московського університету вийшла наукова 
праця О. Бодянського «О времени происхождения славянских письмен» 
(М., 1855), то в цей час організатори ювілею Московського університету, 
в т. ч. реакційний професор С. П. Шевирьов, намагаючись відвернути 
увагу громадськості від ганебної поразки Росії в Кримській війні, хотіли 
відзначити 1000-річчя слов’янської азбуки в один рік із 100-річчям 
університету. Однак О. Бодянський доводив у своїй праці (і цілком спра-
ведливо), що винайдення слов’янського письма відноситься до 862 чи 
863 рр., а не до 855, як того хотілось С. П. Шевирьову та його при хиль-
никам, за що вчений потрапив в опалу. 

Проте на його боці було чимало однодумців, зокрема й С. По-
но ма рьов. «Шановний добродію Степане Івановичу, – писав до нього 
з Моск ви О. Бодянський 21 грудня 1869 р., – добре пам’ятаю Вас я, лю-
б’язний мій, не один раз згадував про Вас навіть, читаючи Ваші біо-
гра фічні дослідження, і бажав Вам великих і великих успіхів на цій 
ни ві… Прийміть завірення у виключній повазі і відданос ті, ша новний 
доб родію, Вашого покірного слуги О. Бодянського»24. 20 січня 1870 р. 
він писав С. Пономарьову в Київ на його запит сто совно дати свого на-
родження (С. Пономарьов готував краєзнавчий бібліографічний по каж-
чик, присвячений знаменитим уродженцям Чер ні гів щини – Н. С.), і по-
відомив: «Стосовно дня мого народження, то можна зна йти відомос ті 
в «Био графическом словаре профессоров Московского университета ко 
дню его юбилея в 1855 году»25.

Історик М. П. Барсуков також поважно звертався до свого колеги 
з Ук раїни. В одному з шести листів до С. Пономарьова своє звернення 
він почав словами «Благословиться подвиг твій». Ці слова належали 
М. О. Максимовичу. І далі увесь лист про останнього: про його авторст-
во окремих сумнівних робіт, стан журналістики в столиці тощо (лист від 
31 травня1871 р.)26. Цікаві дані про бібліографування творчої спадщини 
П. В’яземського є в четвертому листі М. Барсукова до С. Пономарьова 
від 8 лютого 1878 р.: «Складена Вами бібліографія (йдеться про пра цю 
С. Пономарьова «Памяти князя П. А. Вяземского», опубліковану в газеті 
«Киевлянин» за 1879 р. – Н. С.) була передана Я. Гроту і зберігалась 
у нього до тих пір, доки я не схилив князя на згоду приступити до ви-
дання його прози… [бібліографія про творчість П. В’яземського го-
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тувалась С. Пономарьовим ще при його житті – Н. С.] будьте спокійні, 
я все бічно буду старатися про те, щоб камінь Ваш [бібліографічна робо та 
про П. В’яземського – Н. С.] і був головою кута»27.

У фондах багатьох провідних бібліотек країни, в т. ч. і в Науковій 
бібліотеці ім. М. О. Максимовича Київського національного університету 
ім. Т. Г. Шевченка зберігається книга «Михайло Максимович. Листи» 
(К.: Либідь, 2004). Тут подано листування першого ректора згаданого 
університету з багатьма відомими українськими та російськими діячами 
науки, освіти, культури, в т. ч. із С. Пономарьовим. Цих двох славетних 
українців єднала творча дружба, щире бажання самовіддано служити 
науці, людям. До речі, С. Пономарьов навчався на історико-філологічно-
му факультеті в університеті, ректором якого був М. Максимович.

В особі С. Пономарьова М. Максимович бачив не лише визначного 
бібліографа, а й однодумця на науковій ниві. Степан Іванович присвятив 
своєму вчителю низку бібліографічних розвідок про його життєвий та 
творчий шлях.

У згаданому епістолярному збірнику надруковано 12 листів, які М. Мак-
симович надіслав своєму молодшому колезі з Михайлової гори (зараз це 
с. Про хорівка Черкаської області – Н. С.) впродовж 1870–1872 рр.

У першому листі С.  Пономарьову від 9 січня 1870 р. М. Максимович 
писав: «Доброго здоров’я бажаю Вам, Шановний Степане Івановичу, 
і нової сили на продовження Ваших наукових подвигів»28.

У його листах подано інформацію про вірші П. П. Чубинського, 
одержані від В. Б. Антоновича29, публікації відомих людей на сторінках 
альманаха «Киевлянин»30, про інші події, навіть про побутові речі. У листі 
від 31 січня 1872 р. М. Максимович писав українською мовою: «Добре, 
земляче, яй-Богу, ти добре гадаєш і мовиш: Горка твоя конотопська – 
да буде тобі Араратом…»31 (мова йде про «Зелену гірку», влаштовану 
С. Пономарьовим у садибі сестри в місті Конотопі – Н. С.). І скрізь 
написано: «шановний», «дорогий», «відданий Вам М. Максимович».

Розглянуто листи С. Пономарьова до різних осіб і листи до нього. 
Дале ко не всі із них виявлено та охарактеризовано. Проте, відомості із 
на віть уже виявлених листів суттєво доповнюють його творчий портрет, 
відтворю ють глибину наукових задумів, особливості творчої лаборато рії. 
Разом з тим це не лише збагачення історії вітчизняної бібліографії, а й сут-
тєвий внесок у вивчення міжнаціональних бібліографічних зв’яз ків.
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