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ВАСИЛЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ





I.
Василь Мих. Білозерський народился 1825 року на хуторі Мот- 

ронівці під Борзною, Чернігівськоі губѳрніі.
Хутір цей осадив серед 'старого гаю його батько Михайло на 

предківщині свое! дружили Мотрони Васильовног й назвав мото в Ті 
честь Мотронівкою.

Хоч батько Василя вчився в киівській духовній академіі, читав 
залюбки Вольтера, був повітовим комісаром, дворянським маршалом 
і стояв розумом в осередку всього повіту. в його неважному, а в Бор- 
зенщині аристократичному домі не далеко1 відійшли від простолюд- 
ности мовою й звичаями. Сприяла цьому й та обставина, що Василева 
мати, нащадок неважного роду Риб і Силевичів, любила украінську 
словесність, старосвітські пісні та народні перекази з тими звичаями, 
що еднали давніх украінських панів із нростолюддям.

1 Ом. Огоновський: „Історія літ. руськоі“ III. (1.) ст. 281-2.
2 Віктор Петров: ..Шевченко, Куліш, В. Білозерський — іх перші 

стрічі“, „Украіпа" 1925. 1—2. ст. 42-3 і 45.

Батько Василя славився також не абияким даром слова, так що 
картярі покидали карти, а молодь танки, щоб його слухати.1

3 цього середовища вийшло девятеро дітей, дв1і дочки й сім си
ній. Двое із них були не тільки свідомі свого1 украінства, але визнача- 
лися теж як письменно. Маю на думці Василя Михайловича Білозер- 
ського й Олександру Михайлівну, заміжню з днем 22-го січня 1847 
року за відомим, талановитим письмепником, Пант. Кулішем. Вона 
звісна в нашему письменстві під іменем Ранни Барвінок, або Нечуй- 
Вітер.

В овній статті хочу зайнятися Василем Мих. Білозерським, лю- 
диною, що віддала чималі прислуги украгнеькому письменству, одначе 
не найшла досі належноі оцінки апі як письменник, ані як редактор 
петроградськоі „Основи“ (1861-2). Так саме не вияснені досі його 
зв’язки з Галичиною, хоч він нею жваво цікавився, у Львові своі 
статті друкував та цілим серцем линув до тіе'і роботи, що вела тут 
галицька молодь підо впливом Шевченковог поезіі в 60-'тих роках ми
ну лото віку.

Учився Василь Мих. Білщерський з поч. сорокових років у киів- 
ському університеті, і зійшовся до вересия 1842 р. з Пант. Кулішем, 
а опіеля через нього до линия 1843 р. з Шѳвченком та з інпіими Укра- 
ітщями, що зтодом були замішані в „Кирило-Методіівське Брацтво'Ч2



6 Кирило Студинський:

Як студент, почав Білоізерський у Квдві пробувати свого пера. 
В р. 1844 читав віп Опапасові Марковичеві свою статно: ..Разбор со
чиненій Гоголя“, що зробила на останнього велике враження. Через 
те, що в перший раз Білозерський не міг іі докіпчити, а Маркович че
рез розсіяність не призначив дня й годили для закінчення статті, то 
Марковичеві довелося листовно просити Білозерського визпачити день 
і час на дальше читання.3

3 Волод. Міяковський: „Люди сорокових років". „За сто літ“ 
2. стр. 45 і 85.

4 М і я к о в с ь к и и стр. 45. Пор. II. Ш у г у р о в ъ: „У могилъ П. А. Ку
лиша и В. М. Бѣлозерскаго", „Кіевская Старина" 1899. т. 66. стр. 357.

5 Міяковський стр. 55.
0 Там же, стр. 65.

Василеві Білозерському було тоді 19. років з роду. Була це, 
мабуть, перша його праця, може й писана для здобуття паукового 
ступени. Мені не відомо, чи вона, вийшла друком. Покіпчив Білозер- 
ський киівський університет у р. 1846 ііз ступеней кандидата словес- 
них наук, коли йому було 21. рік життя.

Була в Білозерського ніжна вдача, і задля не! головно його за- 
гально люблено. Куліш, що часто умів міняти своі погляди на людей, 
писав йому 11. VI. 1845. р.: ,.Добрый Вася! ты вполнѣ заслуживаешь 
того, что тебя всѣ такъ любятъ".4

Хоч Куліш своею гордовитістю й примховатістю викликував не- 
раз опісля з ним пепорозуміиия, то це свідчить, що вдачі в обох були 
неоднакові. Люди, в дійсності, Білозерського любили п ставилися до 
нього зичливо. А були між ними Опанас Маркович, Микола Гулак, 
Микола Костомарів, Івап Посада, Олекс. Навроцький, що познайоми- 
лися в Біло’зерським у Киеві та любили його, як близьку до них лю- 
дину. Свідчить про те іх листування, що видав Міяковський у згаданій 
статті.

Восени 1846 р. призначено Василя Білозерського на службу 
учителя в кадетському корпус! в Полтаві. Але й тоді зв’язки між ним 
та киівськими приятелями не переривалися. За ’іхню уважливість, 
виявлену в листуванні, вивдячувався віп ім перцем, коли дня 30. VIII. 
1846 р. писав з Полтави Опапасові Марковичеві: „Дякую вам, миліТ 
братчики, сердешие дякую, що на мене не забули. Часто я споми- 
наю вас; ігіколи в молитві; інколи, яко человік, ходям во грісіх, —- 
хоть рад би душею молиться об вас і за вас, що години. Тоска мені 
за вами! 3 молодим, жіночим серцем, я, як верба, скоро приникаю до 
нового місця; пгукаючи добра і людськости, нахожу і добро і людскость 
— і як між людьми й не найти і того й другого?... А як здумаю про 
вас, да про ваші бесіди живіТ! — то, Боже, паче про щастя нена- 
стижиме спом’янеш...“5

Годі й дивуватися, що за таке гарне відно'шення до товаришів 
по студіях і думках, Опанас Маркович писав Василеві Білозерському: 

. '..Вася! Мужъ по разуму и юный всею душею... Богъ далъ тебѣ душу свѣт
лую и сильную...“6
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Маркович вірив, що Білозерський своею вдачею може мати не 
аби-який внлиів на окружения й не помилявся. Як щиро' ставилися до 
нього киівські товариші, так полюбила його молодь у Полтаві. Про цѳ 
писав він Марковичеві:

„Що найдрожайше для мене, так я, або по правді, Господь, склонив до мепе 
любов моі'х учеників. Ви знаете, що я люблю дітей; а тетер, слава Богу, маю таких, 
що мене розуміють; чують вони, як пориваеться до них мое серце. Я читаю іи 
лекціі і промовляю до іх, як до мужей — і мое слово не падае даром. На тім 
залежать моі зусилля, щоб развить іх удальности і дорогою-добра довести до само
познания".7

7 Там же, стр. 55.
8 М і я к о в с ь к и й, стр. 43.
8 М і я к о в с ь к и й, стр. 40-1.
10 М і я к о в с ь к и й, стр. 67-8.

Треба пам’ятати, що ідея всеслов’янського відродження тягла 
за собою ідею відродженя кожного слов’янського племени зокрема. Обі 
ці ідеі були в Киеві в сорокових роках дуже живі, й вони лягли в основу 
,.Кирило-Мегодіівського Братства“. Як завважив Міяковський, листу- 
ванпя кирило-методіівців було сильно просякнуте цим саме настроем. 
Украінці з походження, вони хотіли почувати себе украі’пцями серед 
свого народу, а не росіянами, не европейцами — вони хотіли принести 
цьому народов! загалыто-людську культуру через початкову освіту, 
якоі цей народ не мав, і людські права, якими він не користувався. 
Поруч і'з толовноЮ' метою всеслов’янського відродження, бул а щ,е 
друга мета — украінського відродження. I хоч кирило-методіівці в іі 
розумінні не були між собою згодні,8 то все ж Костомарів, Гулак, Біло
зерський і Куліш 'залишили помітний сліід у культур! слов’янськоі 
ідеі. Шевченко ще в Гайдамаках, а пізніше в Івані Гусі та в інших 
творах виявив себе прихильником ідеі всеслов’янського братства. 
В Киеві Костомарів і Гулак були безумовним осередком ціеі ідеі. Гнте- 
рес до слов’янства серед киівськоі молоді 40-вих років був остільки 
великий, що всі вопи кинулись вивчати слов’янські мови, особливо 
сербську й чеську, знайомитися з слов’янськими литературами. Цю 
потребу на слов’янські студіі відмічае курс чеськоі мови, який об’яв
лений був у 1846/7 рр. в киівському університеті професором грець- 
коі та римськоі словесности Страшкевичем. Найбілыпе захопився цими 
студіями Василь Білозерський, як це легко помітити з його- полтав- 
ських листів до товаришів, що залишилися в Киеві.9 10

В Полтаві обертався Білозерський між гарними, інтелігентними 
людьми. Вірний своім слов’янофільським ідеям, він знайомив іх з тво- 
рами украгнських, сербських і чеських письменників. На цю тему пи
сав він дня 7. XII. 1846. року Опанасові Марковичеві:

..Въ Полтавѣ блеснулъ для меня лучь радости и надежды. У Скалона — чело
вѣка благороднѣйшаго и чувствительнѣйшаго, который женатъ на дочери поэта 
Капниста... женщинѣ весьма умной... устрояются литературные вечера. Было два 
я былъ на второмъ; на первомъ былъ Чужбинскій т. е. Афанасьевъ, который теперь 
находится здѣсь и читалъ нѣкоторыя произведенія Тараса Гр. (Шевчепка) и свои
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записки на Кавказѣ. На второмъ я читалъ Орисю; присутствовало 4. дѣвушки и др. 
особы; межъ ними была М-лле Капнистъ, дѣвушка съ умомъ, любящая, какъ ка
жется, искренно Украину. Слушали съ большимъ вниманіемъ и остались весьма до
вольны, серьезно, умно довольны. Послѣ чтенія, я обратился къ М-лле Капнистъ, 
дѣйствительно ли нравится ей прочитанная п’еса? Опа стала доказывать съ жа
ромъ, по чему ей должна понравится Орися — и сказала умныя вощи. Я не ду
малъ однакожъ, чтобъ этимъ свѣтскимъ дѣвушкамъ могла она понравиться: такой 
противоположный бытъ, жизнь. Одинъ изъ слушателей говорилъ, что лпттер. укр. есть 
послѣднее усиліе. Я, разумѣется, ему противурѣчилъ и опровергалъ его мысли. 
Мль Капнистъ меня поддерживала, и чудію жпѣ было, когда я уполмянулъ о сла
вянскихъ стремленіяхъ и литературѣ, въ чемъ полагалъ ручательство въ суще
ствованіи Украины, а она подтвердила мои слова. Чудно, если ей (дѣвушкѣ!) пан
ночкѣ свѣтской! извѣстно славянское одушевленіе44.

Опі'сля читано на вечорі в Скалона поез-іі Лермонтова й Міцке- 
вича, оставні в польському оригіналі, а

„потомъ меня просили принести въ другой разъ еще что-нибудь по чешски 
и сербски. Да! Сегодня опять вечеръ: буду читать отрывки Черной Рады, Украины, 
чешскія пѣсни и изъ Сляви Дцер-и, и по Сербски. Я постараюсь, чтобы этп вечера 
исполнены были серьезной важности; буду выбирать произведенія, исполненныя на
чалъ христіанскихъ и народныхъ. Я начертилъ себѣ планъ дѣйствій, который рас
ширится сильно и принесетъ плоды4410

В Полтаві писав також Білозѳрський наукову роботу на тему 
з історіі слов’янських літератур, для якоі киівські товариші, особливо 
Костомарів і Навроцький, доставали й надсилали йому книжки.

Одначе вільного часу було в Білозерського для науковоі праці 
не багато. Дня 1. X. 1846. року писав він Миколі Рудаков! з Полтави:

„Но диссертація меня мучитъ. Я такъ имѣю мало времени, которымъ могъ 
бы располагать свободно, что до сихъ поръ почти ничего по сдѣлалъ положитель
наго. А между тѣмъ мнѣ не высылаютъ изъ Москвы сербскихъ пѣсепъ, и я сбираю 
на свою головоньку гнѣвъ добрѣйшаго Ник. Ив. (Костомарова). По я надѣюсь, что 
онъ будетъ ко мнѣ снисходителенъ. Я до сихъ поръ не кончилъ Сляви Дцери, по 
скоро надѣюсь выслать. Я, быть можетъ, сегодня познакомлюсь съ однимъ музы
кантомъ, бдлічка: вы угадываете, какому племени онъ принадлежитъ. Онъ пре
восходно играетъ на фортепіано, поетъ чешскія пѣсни и любитъ сильно свою ро
дину. Къ тому же онъ знакомъ еще съ ПІафарикомъ, Ганкой и другими милыми 
сердцу. Это кладъ для меня. Я недавно читалъ въ Москвитянинѣ статью Славянскія 
новости, которая своими простыми извѣстіями чрезвычайно меня воспламенила. 
Съ тѣхъ поръ, какъ я разстался съ Кіевомъ, я пи съ кѣмъ не могъ поговорить 
о милой Славянщинѣ съ такими чувствами, съ какими говорилъ у васъ“.

Білозерський не мав на думці залишитись девший час у Пол
таві, хоч люди його любили й на влужбі були з нього вдоволені. Йоге 
тягнуло до Киева між недавніх товаришів, або за границю, де хотів 
побачити слов’ян на іх власних землях. На цю подорож збирав він 
гроші. Йому вдавалось, що дві тисячі рублів асигнаціями вистачить 
йому на побут за границею на цілий рік. Щоб за кордоном було йому 
можливе порозуміння, він учився німецькоі мови „съ превосходнымъ 
Риккеромъ, съ которымъ мы и квартируемъ". Французику мову Біло- 
зерський знав і нимало творів на ній читав. Можна сказати, що моло-
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дий Білозерський працював у Полтаві далі над собою, й хоч жив на 
самоті, то й товариства добрих людей він не цурався.11

11 Міяковський, стр. 60-1.
12 М і я к о в с ь к и й, стр. 77.
13 Кіевская Старина, 189,Ц. III. (листи з дня 30. V. і'22. VI. 

1846 р.).
11 В. П е т ров: Украіиа 1925. 1-2. стр. 46.

На Різдво 1846. року збирався Білозерський до Харкова та Ка- 
теринослава. На весні 1847 року розпрощався він з кадетським кор
пусом у Полтаві' та враз із Ганною Барвінок поіхав до Варшави, звід- 
кіля дня 2. квітня писав Опанасові Марковичеві: „Ми з коханою се
строю одговілись і година за годиною проходить у нас у добрім ділі. 
Ми читаемо, пишемо, учимось; вона рисуе й показуе велику дотепність 
до малярства, також учицця по польски. Ій скоро прийде паспорт 
і вони мене не ждатимуть, а ноідуть найперш у Познань, а мині при- 
йдетця догонять іх десь за границею*".

У Варшаві познайомився Білозерський з поляками: Алекс. Ма- 
цѳйовським, Петром Дубровським, Самуілом Богумилом Лійде і філо- 
софкою Елеонорою Земенцкою.12

Хоч Куліш намовляв Білозерського до подорожі за граиицю 
і просив Мих. Вол. Юзефовича, щоб промовив добре слово в міністра 
освіти і виеднав у нього висилку шурина Василя на студіі, бо „э т о 
д о с т о й н ѣ й ш і й юно ш а, а путешествуя вмѣстѣ, мы были бы 
взаимно одинъ другому чрезвычайно полезны".13 то все ж таки був не- 
вдоволений із намічепого товариства. Тому й записав у щоденппку під 
днем 17. лютого 1847 року: „Несносно имѣть дѣло съ людьми не
знающими никакой регулярности въ жизни. Пустяки кажутся имъ 
важными дѣлами, они путаются, валандаются, и только медленный 
ходъ обстоятельствъ оканчиваетъ ихъ дѣла... жаль мнѣ, что спутникъ 
мой, братъ моей жены, такое вялое созданіе. Что мнѣ стоитъ чет
верти часа, на то ему давай полсутокъ, да и то еще напутаетъ и два
дцать разъ раздосадуетъ. Онъ будетъ затруднять меня во многомъ. Это 
предвижу. Что всего несноснѣе въ немъ, такъ это то, что онъ всегда 
кажется себѣ правымъ. Изволь подѣйствовать на такого человѣка".14

Доля судила інакше. Не поталапило Кулішеві поіхати за кор
дон у слов’янські землі, де він мав удосконалитися в слов’янських 
мовах і літературі і подготовити себе до професорування в петербур- 
зькому університеті на катедрі слов’янознавства. Мав Куліш подоро- 
жувати по слов’янських землях за відрядженням мін. нар. освіти Ку
ліш був би, без сумніву, нав'язав беыюсередні зносини з представни- 
ками слов’япського відродження в Чехіі. Листовні зносини вже були 
нав’язані від Гулака, а Куліш іхав з адресами польських слов’яно- 
знавців, як Мацейовський, з адресою Міцкевича, що в Парижу викла- 
дав курс слов’янських літератур, і з листами до Вячеслава Ганки 
і Людевіта Штура, чеських знавців слов’янщини. Палкий Куліш безу-
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мовно відіграв он оув ролю своерідного емісара від киівського гуртка 
слов’яністів.15

15 Міяковськи й, стр. 41.
16 Михайло Новицъ кий: Шевченко в процесі 1847 р. і Шевченкові 

папери“, „У к р а і п а“ 1925. 1-2. стр. 51-3.
17 С. Ефремов: вдала сильветка В. Білозерського в примітках до виданпя 

„Журналу": Твори Тараса Шевченка IV. стр. 707—8.

Неман сумніву, що й Василь Біловерський був би відіграів чималу 
ролю у нав’язанні зв язків із слов’янами, бо він іх любив, іх працю 
на полі слов янського відродження високо цінував, а у хвилинах важ
ного гніту в Украіні з боку царсь'коі впади, він вірив, що слов’ян- 
щина може стати у пригоді нещасливій украінській націі. До слов’ян 
він відкликувався у шістьдесятих роках, коли нищено украінськ! не- 
дільні поколи й заборонювано украінське письменство.

Та не так склалося, як ждалося. Дня 3. березня 1847 р. при
шло® до попечителя киівського учебного округа Тряскіна студент 
тамошнього університету Олексій Петров і подав доноса про іспування 
таенного товариства в Киеві.

Ув’язнено Мик. Гулака ! при трус! найдено в иного статута Ки- 
рило-Методгівського Братства, рукопис „Законъ Божій" „въ выс
шей степени преступнаго содержанія", перстень із написом: „Св. Кш 
рил і Методій", а також листувапня „въ духѣ Славянскомъз Кулі- 
піем, В. Білозерським, Марковичем і Павлом Асланінггм. Начальников1! 
III. Відділу гр. Орлову й поліцімейстрові Дубельту уявлялась справа 
з Гулаком важливою та й досить таки небезпечною. Справу предло
жено цареві, Миколі I. і в перших днях квітня опинились всі брат- 
чики в тюрмі. При трусах знайдено теж нецензурні поезіі Шеівченка, 
а що в листах згадувано з пошаною його ім’я, тому й його уважало 
за дуже близького з ув’язненими. Його теж ув’язнено дня 5. квітня 
й повезено до Петербургу. Сюди привезено 9-го квітня Куліпіа, а за 
ним Білозерського, Костомарова й і шлих.16

Білозерський давав у справ! Братства широк! пояснения, хоч 
більше вагального змісту й не тільки не виказував на товаришів, 
а навпаки — силкувався іх відвести від справи. Про Шевченка гово
рив він, що мав із ним тільки „короткие встречи". Граф Орлов харак- 
теризував Білозерського, як людилу, що „особенно, заслуживает до
верия, ибо он столько показал благородства и откровенности, что без 
сомнния не скрыл бы, если бы в предложениях их имели место рево
люціонные идеи".17

Не зважаючи на те, що навіть влада жандармів не добачувала 
за братчиками революційних ідей, Орлов і Дубельт вирішили затаін- 
чити процес і винуватціів покарати. Покарано іх не судом, а з висо- 
чайшого наказу, в адміністративному порядков!. Практика Миколаів- 
ського режіму завжди вживала суворих заходів проти лібералізму. 
Заслаиня на далеку чужину, солдатчина — це за часів Миколи I. за-
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гальна міра, звичайний присуд для кожного політичного злочинця. 
Наійбілыпу кару, бо 'солдатчину присуджено Шевченкові „за сочине
ніе возмутительныхъ и въ высшей степени дерзкихъ стихотвореній". 
Дня 30. травня 1847. братчинам вирекли височайший присуд. Шев
ченко „какъ одаренный крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, опредѣленъ рядо
вымъ въ Оренбургскій отдѣльный корпусъ съ правомъ выслуги", при 
чому віддано йото під нагляд, щоб від нього „ни подъ какимъ ви
домъ не могло выходить возмутительныхъ и пасквильныхъ сочине
ній". Цар Микола збілышів йому кару допискою: „Подъ строжайшій 
надзоръ съ запрещеніемъ писать и рисовать".18

18 М,пх. Новицький: „Украіна" 1925. 1-2. стр. 60.
19 С. 6 ф р е м о в: Журчал Т. Шевченка, IV. стр. 707-8.
20 Твори Марка Волчка за ред. Дорошкевича, т. IV. стр. 581.
21 Твори Тар. Шевченка т. III. Листу в ап ня, стр. 117.

Присуд Василева Білозерському був досить лагідний: з уваги на 
щирі признанна та каяття — 4 місяці в кріпості, а потім на службу 
поза межами Украіни. Цар Микола I. ще пом’якшив цей присуд: „За 
откровенность прямо на службу в Олонецкую губернію подъ над
зоръ".

Заслано Білозерського до Петрозаводська, де він служив при 
канцелярій губернатора. У 50-тих роках перейшов він на службу до 
Петрограду.19

Про життя Білозерського в тому часі немае ближчих вісток. 
Одно певне, що засланпя в далеку чужітну та урядова служба не 
сприяли розвиткові Білозерського як письменника. Чи писав він тоді 
щонебудь, чи друкував? — не знаемо. А все ж таки його анонімні 
статті з пізніших років вказують па те. що перо в ньото було добре 
й вправпе, а це вказувало б на те, що він його не покидав серед 
■скрутного для нього и Кирило-Методі івців часу.

Засуд прийняв Білозерський спокійно, бо знав, що провини за 
Кирило-Методіівцями не було ніякоі. Цю думку висловив він друком, 
славлячи нераз опісля завдания Братства. Та про це буде моіва па ін- 
шому місці.

3 іменем Білозерського зустрічаемося в р. 1857, коли він у квітні 
одружився з Надіею Олександрівною, уродженою Ген (1838-1912), 
що стала відома, як російська письменниця на історичні й критичні 
теми, а побіч цього як перекладачка.20 Коли Білозерський поіхав же- 
нитись, Шевченко писав дня 24. IV. 1857 р. з Новопетровського М. М. 
Лазаревському: „А Білозерський, кажеш, поіхав женитьця, до дому. 
Нехай ному Бог помага. От ще щира христіянська душа. Поцілуй його 
за мене, як побачиш".21

Відношення Василя Білозерського до Шевченка з молодих ліг 
аж до його смерти було- завжди дуже сердечке. Він захоплювався по- 
езіею Тараса, передусім тіею, що згадувала про слов’япщину.

Дня 1. V. 1846 р. писав Білозерський М. Гулакові: „Вчера былъ
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у меня Як. Посада и сказалъ, что Шевченко написалъ новую поэму — 
Іоаннъ Гусъ. Я по неволѣ пріятно призадумался надъ тѣмъ, какого 
геніяльного человѣка мы имѣемъ въ Тарасѣ Григоріевичѣ, ибо только 
геній посредствомъ одного' глубокого чувства способенъ угадывать и по
требности народа и даже цѣлаго вѣка, — къ чему не приведутъ ни
какая наука, ни знанія, безъ огня поэтическаго и вмѣстѣ религіоз
наго. Какъ бы я желалъ, чтобы переводъ псальмовъ заключалъ въ себѣ 
и свидѣтельство истинно-благого настроенія души нашего Кобзаря. 
Тогда бы новый неизсякаемый ключъ жизни освѣжилъ нашу словес- 
стность и утвердилъ бъ ее на вѣрныхъ основаніяхъ“.22

22 М і я к о в с ь к и й: стр. 52.
23 Твори Шевченка III. стр. 283 (Листування).

3 тих слів бачимо, що з Білозерського промовляв слов’янофіл, 
Кирило-Метоідітвський братчин, іще иавіть тоді, коли твору „Іван Гус“ 
не знав. Захоплювався ним він у 60-тих роках в „Основі" й пізніше. 
коли Тараса не було між живими.

Коли Шевченко вертався з неволі, і його задержано по дорозі 
в Нижньому, Білозерський, користуючись родинними зв’язками, кло- 
потався про Шевченка, як це видно з листа М. Лазаревського з дня 
12. жовтня 1857 року до Шевченка: „Бѣлозерскій женатъ на род
ственницѣ Катенина й обѣщаетъ, что ему еще напишетъ о тебѣ; 
и онъ совѣтуетъ тебѣ не возвращаться, если можно, въ Оренбургъ, 
а ожидать паспорта въ Нижнемѣ"1.23

Коли ж Шевченко прибув до Петербурга, в домі Білозерського 
бував він частим гостем. Під днем 28. III. 1858 р. записав він у що- 
деннику: „Вечеръ провели мы у В. М. Бѣлозерскаго, моего соузника 
и сосѣда по каземату въ 1847 году. У него встрѣтилъ я моихъ со
изгнанниковъ Оренбургскихъ: Сѣраковского, Станѣвича, Желяков- 
ского (Сову). Радостная, веселая встрѣча. Послѣ сердечныхъ рѣчей 
и милыхъ родныхъ пѣсень мы расталисѣ"1 (.Журнал IV. стр. 167).

Дня 1. IV. вписав знову Шевченко в Щоденпику: „Обѣдалъ 
у Бѣлозерскаго" (стр. 168).

„Вечеромъ (11. IV) у Бѣлозерского слушалъ новую драму Же- 
ляковского (Совы) и съ успѣхомъ доказалъ Сиряковскому, что Некра
совъ не только не поэтъ, но даже стихотворецъ оляповатый" 
(стр. 171).

„В. М. Бѣлозерскій познакомилъ меня съ тремя братьями Жем- 
чужниковими. Очаровательные братья! (стр. 174 і 622-3).

„Изъ театра (21. IV) зашелъ къ Бѣлозерскому и засталъ у него 
К. Д. Кавелина. Съ разговора о минувшей и будущей судьбѣ Славянъ, 
мы’ перешли къ психологіи и философіи. И просидѣли до> трехъ часовъ 
утра. Школьничество. Но очаровательное школьничество" (стр. 175 
і 736).

30. IV. „Вечеромъ былъ у Бѣлозерского и у Кроневича" 
(стр. 177).
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I. V. „Въ 8. часовъ вечера вмѣсто Екатерингофа зашли (з Се
меном Гулаком Артемовським) къ Бѣлозерскому и весело проболтали 
до первого часу. (стр. 177).

II. V. Работалъ въ Эрмитажѣ до трехъ часовъ. Обѣдалъ съ Же- 
ляковскимъ у Бѣлозерского и за успѣхъ будущаго польского журнала 
Слово, выпили бутылку Шампанскаго". (стр. 181).

Можна жалувати, що на 20. травні 1858 уриваеться журнал 
Шевченка, бо в ньому найшли б ми ще білыпе вісток про його при- 
ятелювання з Білозерським.

Та хіба найкращим свідоцтвом ’іх сердечних зв’язків е лист Бі- 
лозерського до Шевченка, пис. дня 16. III. 1860 року: „Поспішаю до 
Вас, дорогий нам Кобзарю, Тарасе Григоровичу з вісткою: сьогодні 
ранкой в х/2 4-й годині, дав нам Бог сила. Маемо надію, що ви не од- 
мовитесь з нами покупаться. Жінка моя перша захотіла, щоб ви, а не 
хто інший, були хрещеним батьком —- благословіть же малого козака 
на виріст і на розум і накажіть матері його співать оттакого котка" 
(тут подана ціла пародия пісня, закончена словами:

„Рости-ж, синку, в забаву, 
Козачеству на славу, 
Вороженькам в росправуі"1.24)

Цінуючи високо поетичну вартість Шевчѳнкових поезій, Біло
зерський на першему місці ставив між співробітниками задуманого 
журналу „Основа" його твори. Мав це бути немов би журнал, спе- 
ціяльно приготований для Шевченка, коли він дня 25. V. 1859 р. пи
сав до Марковички: „В осени буде у мене свіи журнал під редакціей 
Білозерського і Макарова)"’ (стр. 171).

Та з дозволом на видання „Основи" не ігшло легко, й аж 
у травні 1860 р. почав Білозерський розсилати „Об’явлення)"', що 
з січнем 1861 року пічне виходити „Основа". Тоді писав Шевченко 
15. V. 1860 року братові Вартоломееві: „На цім тижні я, або Біло
зерський пошле Трощинському такий же екземпляр Объявленія’"1 
(стр. 188).

Перша книга „Основи" вийшла ще за життя Шевченка. На пер
шему місці книжки поміщено поезіі Шевченка п. н. „Кобзарь1 . Іа 
Шевченко був вже тоді важно недужий. Йому й писав Білозерський. 
„Всѣ мы душевно пожалѣли о вашемъ неэдоровьи, много уважаемый 
Тарасъ Григоровичъ, но не теряемъ надежды, что, при добромъ жела
ніи, Вы превозможете немножко себя и не лишите насъ удоволь
ствія видѣть васъ посредѣ „основателей"1 какъ первоначальника об
щаго дѣла. Посылаю Вамъ двѣ книжки: назначенную для Васъ въ пе
реплетѣ, получите особо" (13. I. 1861. стр. 343).

В другій книжці „Основи" повіщомлено вже громадянство про 
смерть Тараса, й не було опісля ні одніеі книжки на продовж 1861 
і 1862 р„ щоб в пій не поміщено творів Шевченка, чи описів його 

- 24 Творп III. (Листування), стр. 328.



14 Кирило Сту.шнсышй:

похоронів, чи сногадціів про нього, а це найкраще свідчить не тільки 
про серідечне відношення Білозерського до пок. Кобзаря, але й про 
вагу твердости поета для Украіни.

Замітне ще й те, що в р. 1859 Шевченко цікавився життям Га- 
личини, і з цібі наводи переспівав одну псальму. Білозерський не
мев би сповнив задушевну гадку Кобзаря, і в „Основі" почав нав’я- 
зувати зв явки з галицьким життям і діячами. Ті зв’язки удержував 
він до р. 1869., своім листуванням і статтями, що в них виявив себе 
як укіраінський письменник. Про це листування й статті Білозер
ського знало хіба в Укратні йоі'о найближче окружения (Куліш і Ганна 
Барвінок), а в Галичині заинтересован! співробітники „Мети“ (Ксено
фонт Климкович, Данило Танячкевич) і „Правди" (Ом. Партицький, 
Лонгін Лукашевич, Ол. Барвінський, Вол. Навроцький і ін.). Ім’я Бі
лозерського бережено в тайні, а головно через те ширший світ пе 
дізнався про нього, як про_укра!нського письменника.

I тільки з нагоди смерти Білозерського видрукував Ол. Бар
вінський свою просто ревеляційну статно в „Руслані“ за р. 1899. 
ч. 71—2 п. и.: „Василь Михайлович Білозерський"1, а в ній вказав 
на пять творів, що вийішли в під його пера у „Правді“ (1867 і 1868). 
Буду старатись виказати, що на цьому його літературна спадщина не 
покгнчилася в галицьких, чи австрійських виданнях. Іі треба ще далі 
шукати, не тільки в „Основі “ та в галицьких виданнях, але й ув ін- 
ших, передус-ім російських журналах, бо годі припускати, щоб цей 
живий і талановитий чолов’ік перо зламав і по році 1869. нічото 
більше не писав. Бож іще в останніх роках свого життя, коли сам 
не міг писати, диктував він Ганиі Барвінок спогади про Куліпіа, що 
ними покористувалися Шенрок у студіі: „Жизнь Куліша“25 і Віктор 
Петров у статі про перпгі стрічі Шевченка, Куліша й Білозерського.

Про оцю, з конечности спілыіу працю, писала Ганна Барвінок 
дня 2. XI. 1898 р. в листі до проф. Івана Пулюя в Празі: „Я в братом 
усе коло біографіі (Куліша) клопочемось. Вишукуем дещо з пам’яті — 
а дещо з листів“, а в іншому листі з дня 25. II. 1899, коли вже брата 
Василя не було між живими, вона поімічувала: „А то все працювала 
для біографіі мое! дружини. Записувала споминки брата і виписувала 
із разних листів, що брат Василь одмічав. У брата параличована була 
права нога і рука“. (ч. листів 41. і 53.).26

Про' життя Василя Білозерського у 60-тих та пізпіших роках 
знаемо не багато. Коли в поч. 60-тих років ішла нагінка царсько! 
влади на украі’нство, його вона теж не минула. В р. 1863, як читаемо 
в листі засланого Петра бфименка до Ол. Кониського в Вологді: „Ва-

25 Студія Шепрока вийшла в „Кіевск. Стар.“ 1901. т. 72-5.
26 Листа Ол. Кулішевоі до Ів. Пулюя збережені в родинному архіві Ол. Бар-

вінського у Львов! , ( - і , * 2 ; Г '
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силя Михайловича тричі обшукували, дякуючи пісням Каткова 
і т-ва“.27

27 Мих. Возняк: „3 років заслання Петра бфимепка па Архангельщину 
(листування з Ол. Кониським в рр. 1863-67). За сто літ 2. стр. 119.

28 Про варшавську службу Куліша, а в часті В. Білозерського подав доку- 
менталыіі вісті д-р Мирон К орд у ба у статті: „Причинки до урядничоі служби 
Куліша" (Записки НТШ т. 100. стр. 327-377.

В рр. 1864—7 працював Василь Білозерський разом з Кулішем 
в „учредительном комитетѣ Царства Польскаго" у Варшаві.28 Опісля 
перейшов він на служіоу „ио судовому вѣдомству'" і займав становище 
члена варшавськоі судовоі иалаіти. 3 часом пішов у відставку й про
живав у Петербурзі. В р. 1898 в міс.яці червні переселяйся він до 
Ганни Барвінок і в іі хуторі, Мотронівці, закінчив життя дня 20 лю
того 1899 р. на 75 році життя.

Про цей ионий удар писала Ганна Барвінок в день похоронів 
брата Василя Пулюеві:

„По смерті моіеі дружили здаетъця б уже й годі тужніти... Уже 
все, здабцця Господь од мене взяв... Сиджу у темряві, засвіту ніякого 
не бачу... з своди горем обнялася і сижу. Але ж летить одна теле- 
грама з Петерб. од брата Василя, потім друга тел. утіха. Потім і сам 
приводить і каже: „Х,іба сама скажет, Тідь — тоді погде — а то буду 
у тебе!" От троха блиснув світ. Я хоч не одна на ввесь хутір *— 
я з оріатом. з кютрим ми провели молодощі і досі були в переписці 
і дружбі. Приіхав болячий тепер дуже, поправился — а потім через 
8. місяців його поправки мгновенно удар — 1 його у мене нема. Я оце 
зараз провела його до дому Божого з своди родом... Горенько ж ве
лике? Колись може ще напишу... Серце мое рвецця! задля того при- 
був, щоб умерти на моіх руках — на батьківщині будемо у саду, коло 
себе ховать“. (ч. 80.).

. Знову ж дня 25. II. 1899 р. (ч. 52.) писала Кулішева Ів. Пу- 
люеві про останні хвилини життя Василя:

„Дві драми „Антоній і Клеопатра'"'1 зпайшлись і „Міра за міру“; 
я з братом Василіем читаем, радіем про це, а 'тут з Ім удар — з стула 
зсунувся, — а я ще з іроніею до його: „Васюнечко, Васюнечко"! ду
мала, що він не осторожно на край сів і сунецьця з подушки, — схва
тила за подушечку і положила під голову. Він часто було, як сідае, то 
ми хто нібудь біжиио придержать стула, або подушечку, щоб гарно 
і не мимо' сів —бо у його паралізована одна нога права і права рука. 
А він сміецься і каже: цього ніколи не було і не буде — я осторожно. 
Од того я побачивши, що він сунецця — що ще й сміх на устах ра- 
дості з проходка, і подумала, ЩО' він на край сів і сміючись, кажу: 
„Васюнечко, Васюнечко! — мовляв, ти ж хвалился, що цього не буде! 
А як победила, що1 він побагровів і мовчить, злякалась, укрила пле
дом і ще шапочкою прикрила голову і мені здалося. що він ще огля
нув ласкаво добрими очима! Я зараз за лікарѳм одного гоиьця — дру
гого ДО' брата Олімпа. Через годину лікар прибув, взяв за пульс і ска-
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зав: „дай Бог і мен'і такою смертью умерти, як він. Одно мгновеніе!" 
Одно утіішеніб досталось, що це случилось не в Петероурзі, а на моіх 
руках, серед родні, серед друзів і свого народу. Як приі’хав, то ска
зав: „хіба сама одиіплеш — а то од тебе не поіду“. Служила вір- 
ненько братіку, голубу сизому, служила ч дружині моій неоцінній 
і обидва мене осиротили, покинули одну на ввесь хутор. Горенько мое 
нескінчаеме!"

I похоронено Василя Білозерського на хуторі біля Куліша, в су- 
межній могилі.29

Завважу, що Куліш був гарпии рисівник. Про це й писала Пу- 
люеві Ганна Барвінок 8. I. 1899 року:

„Сеть у мене два натрети мое! дружили, його роботи оливцем 
1844 року, рисован! в Ровно, як він ще був там учителем і 1848 
в Тулі. Я хотіла б сохранити іх для музея; ляном покрити і знятп 
хоч по 6. екземплярів. Якби паперід знати ціну. Це для мене дуже до- 
рогий пам’яток, — іще і друге: як брат Василь з ним познакомился 
1843 році (мае бути 1842 р.), то- ще був -дуже юним студентом универ
ситета Киівського, то тоді теж дружина моя, його спящего нарисо
вала і дуже удачяб“’. (ч. 48.).

Усі три рисунки Куліша переслала Ганна Барвінок Пулюеві 
до фотографі'чно! репродукціі і він і’х знимки дробив у Празі. Та хоч 
як любила Ганна Барвінок свого брата Василя, то всеж таки, як гро- 
мадянка, дотер,кнулася вона кого рединного життя і з донором писала 
дня 22. X. 1906 р. Пулюеві:

„Брат Василь, великий освічений і поетичний чоловік, прихиль- 
ний до інтересів рідноі Украіни, знав усі подробиці украінськоі мови — 
піені, прислів’я, і пе навчив своіх дітѳй; вельми схибнув проти рідноі 
матері Украіни..." (ч. 233.).

Чоловік ,,з жіночим серцем". В. Білозерський, як сам себе ха- 
рактерпзував, не мав на стільки сильно! волі, щоб його син, а хре- 
щеник Тараса, не пропав для украгнетва.

Закінчуючи оцѳй неповний життепис визначиого й заслуже- 
ного украінського громадянина, Кирило-Методіівця, редактора й пи
сьменника, я буду говорили в далыпих розділах мое! статті про 
„Основу*"1 й И співробітників, про іі значения для украгнетва над Дні- 
прбм і в Галичині, про статті Василя Білозерського, друковапі у Львов! 
й Відні та про його листування з галицькими діячами.

29 И. Ш у г у р о в ъ: „У могилъ П. А. Кулиша и В. М. Бѣлозерскаго" (Кіевск. 
Стар. 1899 т. 66. стр. 356-76).
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