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Перед судом вnасної совісти. 
Громадсм;,а іі політична ро5ота В. В. Антоновича. 

Не rегко говорити про конкретну політичну роботу, ба навіть і за

ільні пол,ичні позиції людей в обставинах російського життя принаИ111ні 
��Q�еволюції 1905 р. Про отверті політичні виступи, звичайно, й 

іІн! бути не може, бо всяку політичну роботу роблено під свого роду маm
іf>ю, конспіративно, про людське око невидно. Доводиться реставруватn її 
)ркументів, з мемуарів, вражін.пів. Але й з цього боку також не все 
�·зд складається. За умов конспіративности документи-річ небезпечна, і 
рез те вони звичайно не довговікі й доходять до пізніших поколіннів 
rьки . випадково й уривками. Єдиним сталим архівом такого роду пам' яток 
п-и ·t пас органи політичної поліції, але він недавно тільки розчинився 
ir д:- І�ліду - це раз, а друге: через свій специфічний характер переховані 
�-. ��кументи , оскільки вони не автентичні, як от листи, програми і т. и., 
:іо�Е · вигляд здебільшого кривого дзеркала, збільшуючи в жандармських 
мислах і зменшуючи в автентичних посвідченнях, в усякому разі викр:u:в

ючи образ, через те місце перепущений. Сказане до якоїсь міри треба 
1икласти П до :мемуарів. Часто про голосні події не· можна було зовсім 
варити отверто, або згадувати тільки натяками; не можна було називати 

>дей, щоб Їм не пошкодити, давати правдиві й повні ха:rактеристики. 

-ж мемуари, як! писано вже далеко пізніше, за обставин вільніших, як і 
які згадки, натурально позбавлені безпосередпости, неповні, не вільні од 
свідомих помилок. Образ політИчного і громадського ділча мусимо від
ставровувати, таким чином, на підставі неповних, �умнівних або невіро
�них даних. 

Усі оці обставини що-до особи В. Б. Антоновича nобільшуютьсл ще 

дзвичайною скроfr!:ністю небіжчика, його делікатністю, обережністю - коп-
,� 

іративністю навіть з особистого погляду. Роблючи своє діло, він ніколи 
витикавсь на передній план, а скромно лишався в затінку, в юрбі, як 

любив і говорити Про свою особу. Єдиний раз почав він був широко 
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розповідати про своє життя, але й тут долл ніби навмисне йому �r'1 ' i, 
немов боючись висвітлити цю постать: надзви;а�но

. 
цікаві мe��IJ�.\,;.t\i .. :J 

новича урвались на самому початку, на наицшав1шому, можна� ·t\j"·� 
місці, коли автор мав перейти як-раз до своєї громадської й п

\t(
·и�1 

:;.�
о
т;· .• �=·�:,:о:�:��е:;,

ер
�:в:."::_�о:��::: і 

с

:;:�е:�:ме

;r4, 
стоїть п�ред нами зріст - Антонович-політик лвляєтьсл по�таттю, :' �:�4 
вало неюдомости, непевности, недомовок повитою. Для людеи" що нf�<lи-,, , . " ' 
його за цією роботою, що не пережили разом- з ним каторжних 061:\ави1\ ' :-, р присмерку громадського життл, не зазнали його впливу-може взrr�Лl:':г.

ф встати запитання про саме навіть існування цієї сторони в об{tю Дd() 
. л  

відомого вченого. 
Б 

Справді Антонович офіціально бун насамперед ученим, .1,ослідJ:!;!:С_ 
- --- -���- �� 

професором, що створив круг себе цілу наукову школу, випустив бlі:�·111 
талановитих учнів і наслідувачів, лкі розробл.Нють науку в тому напрі: 
щ� показав Їх учитель. Мало того - спецілльністю цього вченого, нaf:i . ц 
останніми часами, були дисципліни найбільш, здавалосл, далекі від ;it:� ·'n 
тл, від політики: археологіл, до-історична· культура, ну111ізматика. !� ] 
надто цікавий факт: помирає цей учений, -- і враз робиться щось дивовиж 
л к-раз щоденна преса, газета, веде перед у хорі голосів, що залуналJІ б1 

• • • 1 
над сюжою могилою; .як-раз не так наукою, нк широко-громадсью. кру 
були найбільш схвильовані цією подією, призна�чись, що втратили kав1• 

телл саме в житті та керівника поколіннів. Факт це дуже сам ь. k с1 
_, .- \-.... }І' 

промовистий, як і те, що присвячене пам' лті Антоновича засідання ·Apxt 
логічної секції при Академії Наук почалосл саме з ,доповіди про rромадс1J 
політичну ділльність Антоновича. Ці факти свід�ать,, що за офіціяльв 
професією вченого, за добре знайомою постаттю професора стоїть ще т; 
не випадкова, а органічно s першою звлзана постать грома,цського ділt . t 
навчителл не тільки в шкільному розумінні, а й привідці в житті для л, 
дей, що може й далеко столли од чисто наукових інтересів свого вчите� ' ' 
І те, що Антонович ніколи вподовж усього свого довгого життл од ц! 
сфери громадського життя не одходив, Що за своєю історичною та археол: 
гічною працею знаходив час і охоту озиватись на Живі запити часу і J 
віть на злобу днл - це показує, що політична сфера· не 'була йому тіл:µj 
«одхожим, :м:овллв, промислом», або лкоюсь сторонньоrо, випадковою сфероі 
а такою-ж потребою духа, як і наукові досліди. Мож:і'т(лк здогад, скаsаі 
навіть більше. 3 своєї вдачі Антонович був більше може політиком, і j 
кабінету загнало його тільки наше загальне політиЧJrе лихоліття, але БІ 
раз-у:.раs рвавсл з стін тісного кабінету на люди, на широке поле Грома' 
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сько-політичної роботи, на той форум, де куетьсл долл людська. І вже сама 
поп.ва цієї скромної постати на ширшій арені сталасл за таких обставин, 

які надали їй значінпл події, широкої ваги політичного акта, JШИЙ до певної 

міри й досі не позбувся своєї актуальпости. 

Коротенько нагадаю цей вихідний пуцкт політики Антоновича. 
В самий розпал :месіяпістського мрійництва серед польського шля

хецтва, в момент коли державницькі фантазії його :мали ніби прибрати 

реальної плоти, перед пам' лтним повстапнлм, що кров'ю :мрійників надовго 

загасило було поривчасту актуальність паnживіших сил Польщі- пролунав 

раптом голос, лкиИ замість політичного мрійництва та нехай і благородних 
фацтазій («за нашу і вашу вольність») поставив не :менш бдагородпе, зате 

цілком реальне завда.пн,ІJ. Поставив його до того-ж не як хороше бажання, 
красний проект ЧІJ ·благородний жест, а лк імперативну повинність, як 

справу с�істи1 перед якою повинні вмовкнути всі другорлднj вимагапял. 
Маю на увазі зна:мениту «Мо� испові>дь» в '«Основі» 1862 р., підписану 

�менем молодої, але й тоді вже надзвичайно на Правоберіжжі попу:ллрної і 

!серед прихильників та й ворогів людини. Наведу тут центральне, не раз 
Цитоване місце з цього справді таки історичного документу. «.Л побачив, -

писав тоді Антонович, - що поллки-шллхтичі, лкі ·живуть у південно-русь
кому кр�Ї, мають перед судом власної совісти дві вихідні точки: або полю

бити народ, серед нкого вони живуть, переннтись йогQ інтересами, вернутись 
до народвости, лку колись діди Їхні покинули, й невпин11ою працею заслу

жити все те. лихо, що заподілли вони пародові ... абр, нкщо моральної 

снаги па це не вистарчить - перейти в землю польську, де живе польський 
парод, Щоб своею особою· не додавати ще одного дармоїда, щоб, паре:щті 

пер�д самим собою спекатись тяжкоrо докору, що й н теж колоніст, теж 

плантатор, ЩQ і JI посередпо чи безпосередпо (це, правда, однаково) заїдаю 

_чужу працю, застуnаю стежку до розвитку народові, до .якого в хату заліз н 

непроханий». Таку альтернативу <перед судом: власної совісти» поставив 
Антонович. І ота совість підказала йому єдиний з погляду і морального, і 

політичного вихід: «llевна річ, л зваживсд на перше», 1) кінчає Антонович 

оте класично-гарне місце в своїй «Сповіді». Зважився і. пішов тернистим 

шлахо:м: українського ділча. Характерно длл Антоновича, що JIK це зроб

лено було по довгому рбз:м�слі, так і лишилосл па довго, ба на ціле .життя 

вже. Навіть самий вираз про «суд власної совісти» стріваємо у його бук

вально і в листах з 1856 р. - очевидно тоді, коли тільки-но він вирішив 

1) Антон о вич В. - Мол испові>дь. "«Основа), 1862 р. :кн. І, стор. 94. 
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був прокллте питання життя, і з р. 1903-го, коли з тим життлм т.реба було 
зводити вже останні рахунки 1 ). 

Вчинок, яким виходить Антонович на ширшу публічну арену, був 

справді героїчниfі. Довелось йому рішуче і навіки порвати з усім: минулим, 
з наокружним гуртом і пристати до справи, якої майбутність - принаймні 
за тих часів-темна була ще і непевна. Це характеризує почасти дух часу" 
що саме почав був пробиватися по тяжкі� зморі МиколаЄвської реакції1 
але ще більше виказує воно особу самого Антоновича. Обставини свого 
виховання, впливи і той lПлях логічних міркуваннів, який допровадив до 
згаданого вчинку, Антонович надзвичайно просто виложив нам у своїх :ме
муарах і треба тут тую частку навести, щоб цілком і до 'станку вирозу:міт.и 
поворотний у його житті пункт. «Серед такого суспільства, - пише Анто
нович, давши лскраву характеристику польського громадлнства на Україні 
50-х років,-:--- я опинився, скінчивши гімназію, як в осередку зовсім чужому 
і �есподіваному. В гімназії :Я виростав під впливом іностранця Джидая, 
чоловіка з глибоким демократичним пересвідченням; виховувався я на літе
ратурі, головним робом, французькіfі. В старших класах успів прочитати 
твори Монтеск'є, Русо, Вольтера і деяких инших енциклопедистів, під впли
вом котрих склавсл мій світогляд. В шляхетській суспільності всякий зустрі-

\ 

чавшийся чоловік, всяка аксіома того суспільства робили па мене вражіння 
чогось нежданого та архаїчного. Став я придумувати, як на своєму l'рунті 
примінити загальні принципи теоретичної дем.Qкратії. Оказалось, що демокра� 
тичний елемент в :краю - це селяни. Тут знов появилось питання що-до . ' 

народности. Лено було, що селяни складають народність осібну. Ал.е знання 
мої по українству були сливе лінкі. Скільки- небудь реальні історичні дані 
я мав тільки з 1шижок Скальковського «Исторія Новоіі Сtчи» і «Наtздьr 

.гайдамак'Ь». Про Rирило-Мефодієвське братство, про Шевченка не доводилось 
меві чути ніколи ні слова. Тим не менше факти говорили сами за себе. 
Притулюючи слабі знання про українство до загальної демократної (Sic!} 

французької теорії, я одкрив сам собою українство» :) . На иншому :місці 
Антонович згадує з дитинства ще читання повістей Михайла Чайківського 
відомого Садик-баші, пис:ьменни1tа з· так званої української школи: його 

1) Див. •Три листи В. Антоновича до А. Мііодушевського), - «Записки Наук. Т-ва 
ім. Шевченка». т. 89, стор. 147, 148 і 151. 

11) А н т о н  о ви ч В. - Автобіографічні записки. <Л. - Н. Вістнию, 1908, кн. ІХ, 
стор. 395. Тут учителя Антоновичевоrо названо «іностранцем Ді д ел е м•, ал'е це оче
видна помилка: з инших місць тих самих записо:g ми знаємо, що Антонович виховувався: 
у Джидал, свого справжнього батька, - шллхтич Вонифатій Антонович, що дав нашому 
іоторикові ім'л, був тільки номінально за чоловіка матері Антоновича. 
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о0брази, каже Антонович, «засіли :мені глибоко в Ю'ШУ і ніколи не стерлись, 

положивши першу підвалину українофільства» 1 ) . 

Таким: шляхом і дійшов :молодий Антонович д.о теоретичних підвалин 
свого світогялду і перекинув потім :моста :між теорією j пр�ктикою. Згодом 
-дужою хвилею по всій Росії· пройде надзвичайно яскравий і чудово з :мо
рального боку гарний рух, лкий зробили ті, ·кого Михайловський охрестив 
<кающимися дворлнами». Вони теж поставили: справу свого життл перед 
судом власної совісти і той суд теж «от ликующих, праздно болтающих, 
обаг·рлrощих руки в крови» привів їх до табору <умирающих за великое 
-дело любви», а багатьох довів і далі- до самого ешафота". Антонович з 
товаришами попередив той рух. «Rающиеся дворлне» в їхніх особах наро
дились тут, на українському !'рунті, передніше і краще та реальвіше зрозу
міли, чого треба пародові і лк допомогти йому, щоб він на власні став ноги. 
Попередили вони навіть і . в :методах праці: вони напр. далеко раніше 
«пішли в народ», ніж це зробилося :модням: по Росії з' явищем:. «В кінці 
50-х р. р., -згадує Антонович, -у кр,ужку нашому по.явилась думка, що 
соро:м:во жити в краї і не знати ні самого краю, пі його людности,· і :ми 
порішили всі вакації від початку квітня до кінця серпня ужити на подорожі 
пішки по краю» 2). 3а кілька років таких подорожів, Поки на них звернуто 
згори увагу, Антонович устиг пішки сходити справді всеньку правобережну 
Україну. Мета у його була, правда, инша, ніж у пізніших пропагандистів, 
.але думка безперечно здорова й корисна для спізнання краю та яарод
нього побуту. 

Вороття до народу, як звичайно . буває з парадоксальними вчинками, 
не обійшлось дурно сміливим новаторам:, і Антоновичеві довелося чимало й 

/ ' 

s усіх боків витерпіти ударів, що націлені були на його, як на приві,ццю 

й голову цього руху. Сама його знаменита «Сповідь» у с:Основі» була від

повіддю на н.апади з польсько-шлахетського боку, - і на літературному 

r'рунті, отверто, на громадському форумі Антоновичеві, з його твердим пере

конанна:м та безмежною щирістю, перемогти було не важко. «Так, пане 

ПадалиЦJІ, маєте рацію!- писав Антонович у відповідь на нападки од ко

лиІішіх товаришів. - 3 :мене справді «перевертень», - тільки ви прQ одне 

забули, а саме про те, що слово «одступник» сам:о по собі нічого не варте, 

бо щоб скласти думку про людину, до ако� цього еnітета пришито, треба 

знати, од .якої саме сD:рави одкинулась тал людина й до .якої пристала, 

инaitme бо слово це безглузде - звук порожній. Справді, - :маєте рацію." 

1) Там-же, кн. VIII, стор. 204. 
�) Там-же, кн. ІХ; стор� 396. 
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JI перевертень і л пишаюсь цим, так само JIK пишавсл-б у Америці, лк·би 
зробивсь аболіціопистом, або в Італії, лк-би, просвітивши свій розум, з 
папіста зробJІвсл чесним, трудлщим слугою всепародпьої справи» 1). На таке 
відповісти було ( справді важко. Та, лишивши за Антоновичем поле на літе
ратурному герц�, вороги взллисл до ипших родів зброї. Польське шл.нхецтво 
урлдило було пад «перевертп.нми» свій корпоративний суд, па лкий довелось 

стати самому з усіх товаришів Антоновичеві. Суд післл понспіпнл Аптоно

вичевого скіпчивсл тим, що господар хати, де одбувалось судбище, : щоб 

лкось · зам'лти неприємну справу, запросив присутніх до чаю 2). Навіть у 

смертельно ображених і мстивих ворогів не вистарчило зважливости па 

отверте обвипувачеппл. Натомість посипалисл деслтками доноси до адмі-. 

ністрації, і Антоновичеві довелосл відповідати ще й перед спецілльпою уря

довою комісією по «дtлу об'Ь устройствt коммупистическаго сообщества»3). Иподі 

хмари так густо збирались пад його головою, що він серйозно задумувавсь, 
.нк оповідав мені Иого товариш П. Г. Житецький, про еміграцію за кордон, 

до. Галичини, і тільки випадково справа повернулась так, що до цього 
не дійшло 4) . 

Може бути, що ці вічні хмари, оцей Дамоклів меч над головою, оті 
вистежуванпл шпигів, доноси, висліжуванвл поділли на те, що в Антоновича 

ще замолоду виробилась велика обережність та конспіративність у політич
ному поводінні. Згодом це дало навіть привід декому обвинувачувати Анто
новича в полохливості, -так,. його давній товариш і співробітник М. Дра
гоманов в одному з листів до Франка характеризує Антоновича - правда, 

жартома - епітетом: «камень прибіжище залцом», натлкаючи цим ніби на 
занадто вилвлепу · в йому ;рису обережпости, хоча тут-же-таки, поруч, нази
мє його, нехай, у минулому часі, єдиним справжнім европейцем та енергій
ною людиною серед усіх кили 5) . JІк побачимо з дальшого, обережність у 
Антоновича була не так виплодом полохливости, лк наслідком певного ви
хованпл в суворій школі життл, підпертим до того-ж де.нкими ідеологічними 
міркувапнлми. Треба сказати, що українські tщ�стидес.нтники набирались 
свідомости за часів соцілльного перебудуваннн· та і в собі самих мусі'1Іи пере
бороти національну й соцілльну спадщину зрусифікованого й сполонізо
ваного громадлнства, - тож вони взагалі не доціпювали в житті народа 
саме політичного момента. JІк історик, що перший звернув найбільшу увагу 

1) Ан тон о вич В.-Моя испові;дь. «Основа», 1862 р. кн. П, стор. 94 і 95. 
2) Ант о цови ч В. - Автобіографічні записки, ЛНВ., 1908, кн. ІХ, стор. 401-403· 
3) Там-же, стор. 404-406. 

4) Єфрем о в С. -Житецький про Антоновича, «Рада», 1912, ч. 55. 
5) Др агоман о в М. - Листи до Ів. Франка й инших, Львів, 1906, стор. 226. 
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на соцінльний та національний бік народніх рухів у минулому, Антонович 
лк-раз ці моменти на перший становив план і в сучасному, зостаючись 
холодним в справах чистої політики. Була це з сказаного поглнду повна 
еупротилежність скрізь і всюди насамперед політикові, М. Драгоманову, що 

вкупі з ним і на літературно-науковому, і на громадському полі працював 

Антонович. Що це так і взагалі, й що-до особи самого Антоновича, най
краще мабуть показує колективний «Отзьrв'Ь из'Ь :Кіева» надрукований в 
«Современной Лі�тописи» за 1862 р. за Антоновичевим нк-раз на першому 
місці підписом. Збиваючи вснкі фантастичні обвинувачення, що виставлювано 
з усіх боків проти молодого українського руху (сепаратизм і т. и.), автори 
«Отзьrва» занвллють буквально таке, - що ніхто «из нас не только не гово
рит и не ·по:м:ЬІшлнет о политике, но вснкое политическое стремление, при 
настолще:м: состолнии .общества, до того смешно и ребнчески наивпо в на
ших глазах, что сеР.ьезно даже считае:м: лишним возражать на зтот упрек» 1). 

І ще даJІі: «По нашему кра:Ине.му разумению единственнал облзанность 
людей, успевших приобрести вьrсшее образование, состоит в том, чтобЬІ 
употребить всевозможнЬІе усилин с целью' доставить народу возможность 
{)бразоваться, сознать себл, свои нуждЬІ, уметь заявить их, - словом, внутрен
ним своим развитием стать на ту степень гражданственности, на которую 
{)Н возведен. законом ... Единственное дело истинньrх друзей народа в насто
ящее вре.мл - спо:м:оществовать развитию народа, не вдавансь в политические 
или социальньrе толки и, ожидал, - додає «ОтзЬІВ'Ь» - терпеливо времени, когда 
народ будет в состоянии толковать с нами о предметах, которьrе теперь 
недоступньr его у:м:ственно:м:у развитию, а потому же длл него загадочнЬІ, 
темньr и ненужнЬІ» 2). Коли навіть одкинути в цій занві нкийсь процент на 
.дипломатію, звичайну в устах людей, яким доводитьсн виправдуватисл· од 
небезпечних обвинув а ченнів - факт лишитьсн все-ж фактом. Безперечно, 
:аполітичність була оснівною рисою в нас:,грої у наших шестидеслтників і, 

розуміючи вагу політичної волі, всі вони, опріч одного Драгоманова, полі
тику на задній одсовували план перед чисто культурно,ю роботою, в нкій 
.єдиний бачили r'рунт і на політичну працю в майбутності. Та робота й 
захопила головним чином Антоновича: професоруваннн, популлризаціл нау
кових здобутRів, видавництво, південно-західній відділ Географічного това
риства, «Rіевскій Телеграф'Ь»1 «:Кіевскан Старина», вснкі культурно-наукові 
заповзлттн широкого громадського значіннн аж до літературних виступів 

1) Передруковано у М. Д р а r ом а в о в а - Австро-руські спомини, ч. 3 і 4, Львів' 

1890, стор. 306. 

2) Там-же, стор. 306-307. ' 
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(проти Сенкевича, Флоринського, то-m;о) заповнили головним чином і ділль• 

вість Антоновича, і скрізь він був одним з найперших і наид1.11льніmих 
членів та робітників. Перед очj ширшої публіки він виходив найбільше в 

ролі того типу ділча, лкий виробила тільки Росіл за часів самодержавної 

неволі й лкий прибрав трохи езопівську назву <общественного делтелл». 

І щоб дати повний політичний образ такого ділча, завсіди ,цоводитьс.11 той 
неясний термін трохи ретушувати й розшифровувати, одшукуючи в Їхній 

ділльності моментів иншого значіння. 
У Антоновича були .як-раз такі нскраві політИчні моменти, здебільшого 

колективних виступів, тільки невидні і, з причин конспіративности, сховані 

од прилюдних очей, і тепер ці моменти доводитьсн відновJІювати на підставі 
натлків або взагалі неповних даних. Про один з таких :моментів оповідав 
мені небіжчик Житецький. Перед польським повстаннлм 1863 р., коли ·зда
валося, що поллки :можуть справді подолати в боротьбі, українцлщ довелосн 
на-віч стати перед питаннлм:, .як"же Їм поводитись за нового іаду. І от, -
оповідав Житецький,-«за приводом: Антоновича й почали :ми ото збирати 
в Ки)'ві міщанські купи, щоб виступити од :місцевої української людности 
за ЇЇ інтереси, .якщо візьмуть гору поляки» '). Складена вже була органі
зація; одбувались ширші наради з участю подільського міщанства, але хід 
повстання не дав приводу виступати активно й організації не довелося 
показати себе в роботі. Деслть років по тому довелосл Антоновичеві, разом 
з цілою київською громадою виступити вже й з політичною за.явою. Розу
мію надрукований у «Правді) 1873 р. «Одкритий лист з України», ініцілтиву 
й редакцію якого дав ДрагQ:манов 2), але лкий підписало 31 чоловіка київ
ських громадлн, між. ними, звісна річ, і. Антонович. Протестуючи проти 
де.нких проявів спеціяльно галицької політики того часу, ки.яни заявляють: 
<Лко слов'яни й українці ми признаємо

. 
себе друзлми федеральної системи

с.-є. ве стільки федералізму коронних країв, скільки федералізму народностей і 
широкого самоуправу земського і громадського, однак-же ми бачимо підставу ща· 
ста слов' лн узагалі й малоруського народу почасти тільки у основах прогресив
них, котрі не мають нічого спільного з конкордатом і ·ультрамонтанством». Щоб 
жадного не лишати місц.я непорозумінням поміж двома громадянствами поділеної. 
кордоном української землі, «Одкритий лист» іде далі й кінчиться виразно в.ще 
політичною декларацією: «Хто хоть-би й признавав федералізм країв і рівно· 
правність народностей; але при тому не держитьсл у питаннях політичних 
і соціяльних основ свободи і народоправства, а у питаннях культурних -

') Є фремов С. - Житецький про Антоновича, - .:Рада», 1912, ч. 55. 

2) Др а r ом ан о в М. - Австро-руські спомини, ч. 3 і 4, стор. 226 і 326-327. 
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свободи розуму, той хай не покликуєтьсл па народ і народовців па Ук
раїні» 1). Можна сказати, що па цих саме припципіяльпих основах виря
дила р. 1876-го киrвська громада за кор'доп Драгоманова і хоча-б лкі 
потім: були .між емігрантом та ного :київськими товаришами пепорозу
мінніІ 2), але в головному громада та привідцл її Антонович завсіди лиша
лисл на зазначених у «Одкритому листі» позиці.ах. Инша річ, що не завсіди 
.можна було з :Пими отверто виступати, - але от напр. маємо . посвідченнл 
одного з жандармських полигачів про участь саме Антоновича в спільній з 
заступниками від ліберальних і радикальних російських течій нараді в 
1878 р. 3), в лкій брали· участь з другого боку такі лскраві постаті, як 
В. Осинський, М. Ковалевська, В. Дебагоріfі-Мокрієвич, то-що. ІІорозуміннл 
розбилосл на пункті терору 4), нарада практичних наслідків не мала, але 
самий факт участи в пій Антоновича виразно про.мовлає про напрям його 

�олітичних інтересів. 
Фактично від них не одступивсь Антонович і тоді, коли аранжував був 

одву політичну справу, яка найбільш стягла па його голову докорів за 
опортунізм та обвипуваченнів од радикальніших .ІІюдей, насамперед од дав
нього товариша й співробітника Драгоманова. Маю тут на увазі знамениту 
чгоду» в Галичині, себ-то порозуміння поміж частиною народовців та заступ
никами галицької власти, полюіа.ми. Історії цьоr'о епізодУ: ще не написано; 
не опубліковано навіть документів, ак не висвітлено й подробиць справи. 
Можна тільки напевне сказати, 

'
Що ініціатором та теоретичним: оборонцем: 

«угоди» був дійсно Антонович разом з небіжчиком: Ол. Кониським. Вони 
обоє щиро вірили, що це порозу:міннл, в основі якого було зречення опози
ційних виступів за денкі уступки в культурно-національній сфері, допоможе 
українцл:м: у Галичині стати па власні ноги, щоб потім дужче обстоювати 
за свої права. Це було теоретичне м:іркуваннн, переводити угоду практично 
довелось не їм, а виконавці її з обох боків вели просто політичну гру -
і .вен справа незабаром: збанкротувала. І ініцінтори «угоди» сами побачили, 
що вони помилились, що «-угода» не виправдала себе, і охололи до свого 
порожденнн, нке на практиці дало хоч невеличкі, а все-ж здобутки для: 
українців. Проте цн нещаслива поділ :мала инші, вже більш удатні наслідки. 

1) «Правда», 1873 р., ч. 19, стор. 661. 

2) Про них широко розказано в листах Драгоманова до килн, - див. Др а r о м  а

н о в М.-Листи до Ів. Франка j инших. Львів, 1906, стор. 153-177, 211-220; 1908 р" 

стор. 4-79. 

S) сСвод'Ь уrtазаній, даннь�х-ь нішоторь�ми И:J'Ь а]1естованнь�х'Ь по дішам-ь о rосудар

ственнь�х'Ь преступлевіях'Ь>, «Бь�лое), 1907, &н. VI, стор. 123. 

4) Де б а r ор і й - Мок рі еви ч 'Ь В. К.-Воспоминаніл СПБ. 1906, стор. 373-37.(.. 
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Розчарувавшись у галицьюи політиці, Антонович з тим сам:и111 Кониським: 
обертаютьсл до організації громадських си.п на Україні. Всеукраїнський 
з'їзд, що з Їхньої ініцілтиви зібрався влітку 1897 р. й поклав підвалини 
длл всеукраїнської безпартійної організації, справді був подією величезної 
ваги в політичному розвитку українства в Росії. 3 цього саме часу й почи
наютьсл, замість давнішої розпорошености, колективна робо�а й консолі
довані виступи, лкі потім: вилвили себе і поважними маніфестацілми (од
криттл пам' лтника Rотллревському в Полтаві р. 1903-го) і особливо орга
нізованими виступами підчас першої революції, а також створеннлм вже 
чисто політичних українських гуртуваннів на партійному !'рунті. Антоновдч 
приймав найближчу участь у роботі організації, в ЇЇ з'їздах, в її централь
ному органі («Рада»), то-що, аж до 1903 р., коли розхитане здоровлл ви
вело його з лав активних працьовників. В житті й роботі названої органі
зації ролл Антоновича була величезна. Не вважаючи на притаманну йому 
скромність, саме життя висунуло його на ролю керівника й голови громади. 
3 звичайними своїми делікатністю, милкістю й тактом він робив цю роботу 
і авторитетне його слово завсіди імпонувало, викликало увагу й будило за
цікавлення. Стіни історичного будиночка на розі Rузнечної й Жилянської 
бачили в собі і збори представників од усієї Ук11аїни, і студентські запальні 
зібраннл, і тихі наради центрального органа, що потім директивами розхо
дилисл по громадах і керували Їхньою роботою. Тут Антонович був справді, 
можна сказати, «мужем совіта» і часто навіть найбільш заплутані справи 
знаходили щасливий кінець, коли Їх торкавсл Антонович своїм .неним, тве
резим розумом, послідовною логікою і вмінням просто підходити до най

тлжчих завданнів. На цій громадсько-товариській роботі найкраще можна 
було пізнати цього визначноr-о громадлнина і просто .як людину, і л певен, 
що не у самого мене лишивсл. в пам' лті чарівний образ «заразительного», 
:мовллв про його J-:Китецький, чоловіка, «що лкось мимоволі притлгав до себе 
людей і переймав Їх своїми думками» і «лк організатор визначавсл великим: 
хистом збирати коло себе й гуртувати людей, заражати Їх своїм настроєм" 1 ). 

Може бути, що в цій роботі найхарактерніше й вилвивс.я Антонович-по
літик і громадський ділч. Не маючи нахилу просто з своєї вдачі до голос
них виступів і до того специфічного галасу, що неодмінно йде в парі з 

ними, він може найкраще почував себе в невидній атмосфері товариської 
1•онспіративної роботи-і тут справді вилвллв великий організаторський 
талант та вміннл єднати людей білл себе. Тут лк-раз ставав у при:Годі 
і той надзвичайний хист його - не ставити питаннл різко, обламувати гострі 

1) Є,ф рем о в С - ЖитецькиИ про Антоновича, «Рада», 1912, ч. 55. 
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ріжки, доводити до згоди й порозуміннл, - за лкий йому дорікаJІи ин.оді 
опортунізмом. В суті був це не опортунізм, що хилиться куди вітер віє, а 
високий ступінь культури, що завсіди опирається на признаннн чужого права, 
на широку терпимість до чужої думки, і шукає приннтнбго длн обох боків 
виходу в конфліктах. Антонович знаходив у собі, коли треба було, силу і 
воJІю йти проти води, умів бути твердим і непохитним, - і власне таким він 
і лишивсн в оснівному питанні свого життя, не поступившись тут ані на 
ступінь з 50-х років аж по самий День своєї смерти. Вже незадовго до неї, 
р. 1903-го, Антонович у повній свідомості минулого ;вердою рукою зводить 
немов-би життьові рахунки свої і ось що пише він з цього приводу до 
давнього товариша, з яким стрівсн ще був на початку: свого життьового 
шляху: «Дуже хутко напевне буде кінець моїй життьовій кар' єрі, - саме час 
на рахунок совісти sine ira et studio. У сі мої помилки бачу тепер ясніше 
й докладніше, ніж коли-будь; проте не входючи {'деталі, в основних спра
вах думаю, що не помиливсн, і коли-б трапилось мені життн зачинати на
ново, то не вагаючись вибрав-би ті самі принципи, бо при найсуворішій 
критиці, скільки можу суди.ти, не розминувся ні з логікою, ані з почуттям 
правди". Скоро маю, - кінчає він, - од власної совісти розгрішеннн, то що 
про мене думають-мені байдужісінько» 1). Треба велику мати силу непо
хитного переконання, щоб так промовити, останні зводючи рахунки: перед 
найвищим трибуналом- отим судом власної совісти. 

«Перед судом власної совісти»- оце зміст усього життя нашого слав
ного вченого і громадянина. Цим принципом він жив од першого свідомої 
думки пробдиску аж ·до останнього зідхання і до його примірлв свої вчинки. 
Суд власної совісти, суд щирий, невблаганний і непідкупний, допоміг йому, 
що «в дитинстві мав усі завички паничів і довго поділнв усі кастові й на� 
ціональні забобони» 2) -- слова знов - же з невмирущої «Сповіди� - вийти з 
того зачарованого кола на широке, .ясне й чисте плесо народньої праці. 
Інтереси народу були тією вагою, що переважила перед судом совісти все 
инmе, і ці інтереси поклав Антонович за підвалину своєї майбутньої праці 

, 

праці на ціле життл вже. 3 цього поглнду надто характерно вже й те, як 
він ставить питання перед судом своєї совісти: або працюй для народу тут, 
на Україні- значить, длн народу українського, або вернись до народу поль_ 
ського і там, на польському вже І'рунті, працюй теж хоч длн иншого, але 
все-таки длл народу. І в тому, і в другому разі все-ж нар о д, маси трудн
щих людей· столть длн його найпершою умовою, працл па народній ниві -

1) «Три листю". «Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка», т, 89, стор. 151. 

2) Авт о в 'о вич В .. - Мол испов-Вдь, - «ОсноІЗа>, 1862, кн. І, стор. 94. 
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на�першою повинністю і :мірилом найвищим життя. Глибокий демократ, він 

і серцем чув, і розумом зрозумів, що саме в народі, в трудящих :масах -

увесь rрунт для життя й діяльности людини, якій чутлива совість не да� 

«спати, спати і спати на волі», сівши паразитом на шию колективному тру

дівникові. І минулу долю народу, трудящих :мас, до яких пристав він на 

світанні свого свідомого життя, він досліджував у своїх історичних працях, 

висвітлював Їх з погляду інтересів народу-ж-таки, і цим поклав моста між 

його минулим та майбутнім. Тим-же мостом мала бути і його політична та 

громадська робота. Лк :ми бачили, закроївся він був на політвчвого діяча 

ширшої мірки, ного ближчі товариші багато сподівались од його, як про 

це свідчать і Житецький, і Драгоманов, і напевне в иншій країні, за щ1ших 

політичних обставин він зміг-би на повну широчінь розгорнути сві:И· талант 

політика й зробився-б :мабуть проводирем mирQкИх !ЩС людности до кр�

щого життя. В Росії, в Обставинах сuодержавно-поліційного режиму, ста

лосл инакше. Хіба диш :маленька частка йоrо великих політиЧ:них здібно

ст.ей пішла в роботу, та й то невидну, часто дрібну, без широкого розмаху, 
без ясних перспектив. Але все-ж і цією навіть часткою Антонович-цолі-

. / 
.... 

тик виконав ту присягу, що 11 зложив був колись, на переломі юнацького 

віку, перед судом власної совісти. 

Акад. Сергій Єфремов. 
22-23-111. 1923. 



Анджеnо де-Г уоернатіс про :український театр, 

Багато є цікавого в тих шляхах, .якими Йд.учи, дізнавалась Західня Европа 
про У країну, про. існуванн� окремої нації з своєю ку�ьтурою та письменством. 
Але тепер, коли ще дуже мало розроблено українську бібліографію, та 
особливо Ucrainic'y в закордонних виданнях, - щоб прояснити це питаннл, 
треба ве�икої підготовчої праці, та численних окремих розвідок. 

Ц11 замітка- спроба пролснити один тільки з небагатьох епізодів ін
формації Заходу про українське культурне життя. 

Натурально, що з усіх проявів української культури найперше почув 
Захід про її пародню поезію: це був такий фактор її духовного життя, у 
ли.ому своєрідність та художній хист нації вилвлллисл найлскравіше. В цьо
му напрямку ще року 1844 було видано книгу Bodenstedt'a 1) «Die poeti
sche U craїne» 2) - переклади українських дум з передмовою та комента
рілми до них. 

Але особливе значіння в пропаганді за кордоном ідеї української 
культури належить, лк відомо, М. П. Драгоманову, лко1·0 ніби примушувала 
до цього сама позиціл емігранта. Ще року 1873, перебуваючи в Флоренції, 
він друкує в ·-часописі «Rivista Europea» статтю про український літератур
ниИ рух 3), бажаючи інформувати Захід про існування окремої культури 4). 

1) Ні мецький поет та перекладчик Пушкіна, Лермонтова й Тургенєва; народивсл 

р. 1819; був у Москві, на Rавказі та на Україні - див. Meyers Konversalion - lexico

kon, ІП, 117. 

') Eine Sammlung kleinruss. Volkslieder, Stuttg. u. Tubing. І. G. Gottasch. Vе1·lаg.-див. 

Щур ат. Водевштедтова поетична Україна- Звіт гімна зійних наукових курсів з україн

ською викладовою мовою у Відні. ч. П. Від. 1915 - по рец. П. 3 а йце в а, Зап. І Відд. 
У. А. Н. Київ. 1919, т. І, стор.  136-137. 

з) U k r а і n о. П movimento letterario ruteno in Russia е Galizia (1798-1872). Rivista 
Europea, 1873, vo1e 2. Див. М. П а в л и к. М. Драго манов Льв. 1896. 

•) сХоть би лкиfі небудь повід був нам в світ висунути носа> -- писав 16. х. 1872. 

Драг о манов з приводу цієї статті- Переписка Мих. Драгоманова з Мелітоном Бучин. 

ським. 1871-1877. Зладив М. ПавлИк. Ль вів . 1910, стор. 176. 
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І галицький рецензент її визнавав, що «в перший раз стає наша літе
ратура в такому закругленому образі перед публікою Західньої Европи» 1 ) . 

Та И справді: статтн цл рішуче йшла наперекір поширеній на Заході, а 
особливо в Франції думці Духінського про належність українців до поль
ської нації і навіть трохи перелнкала цією рішучістю видавцл часопису 
А. de-Gubernatis'a 2) . 

Драгоманов увесь час давав у хроніці журналу повідо:мленнн про вснttі 
s'.нвища українського культурного життл 3) . І таким чином Европа мала 
певну , інформацію що-до України. Цн робота Драгоманова повинна була 
.мати свої наслідки. 

Видавець та реда1tтор «Rivista Europea» - професор санскриту в фло
рентійському -університеті- Анджело де-Губернатіс ( 1840-1913) на протнзі 
всє1 своєї науково1 ділJІьности був прихильником порівнавчого методу. 
Цілу низку дослщ1в присвнтив він студіюванню фольклору саме з цього 
боку 4) . Двічі він органі3ував спеціальні виданнл, маючи па меті встано
вити духовні звнзки між Італією та иншими країнами Европи (Rivista Evropea, 

1869-1876; Revue lnternationale, 1883-1887). 
З такою ріsноманітніс1·ю інтересів· Губерпатіс не минув і театру. Він 

написав щось із 15 драм 5) . Року-ж 1882, починаючи виданнн своєї вели
чезної праці- Storia universale della letteratura 6) - перший том цілком 
присвнчує театру 7). В цій книжці Губернатіс характеризує театри ріЗJ!:ИХ 
народів, так Заходу, .як і далекого Сходу, і між иншим дає окремий роз
діл і театрові українському (Teatro ruteno) 8). Фактичний матеріял длл 

1) Навро ц ь к и й. Правда. 1873. No 7, 257. Див. No:i'io 10, 14-16. 

2) Листування з Вучинським, стор. 264-267, 271, 285, 286, 301-302, 

3) Наприклад, про М. Вовчка (1870. IV, 346) , «Трудьr 3ксnедиціи В'Ь Ю.-3� Край» 
(1873, dic., 201-204; 1874, maggio, 559-5\!3), праці Костомарова (1873, dic. 202, 211), збірник 

Рудченка (1874, novemb., 646), Вересая (1885, No 1, 416-418) ., «Историч. п-Вени Антоновича и 

Драгоманова� (іЬ. 410-412). На жаль, я не мав під рукою повного комплекту журналу. 

4) Див. м. инm. його статтю: «Сравнительная мифологія и ея методЬІ» - Ві>стн. 

ЕвропЬІ. 1873. No 10_ 

•) Нов. 3нц. Слов. Вр. & Ефр. пт. ХУ, 182-183. -Губернатіс приятелював з Ерне
сто Россі, славнозвісним італійським трагиком. Див. листи Россі до нього: «Артист», ЕН. 

ПІ та IV; 1889, листопад-грудень. 
6) Всього вийшло 23 томи. Було-б ціЕаво дізнатись, чи освітлює Губернатіс у цій 

праці уЕраїнську літературу. На жаль, у Київі цього видання нема і через те не можна 
на це питання одповісти. 

7) «Storia del teatro dramatico per cura di Angelo de GubernatisP, Urlico Hoelpi , Mila

no. Napoli. Pisa. р. 598. Присвяту Вікторові Емануїлу Неаполітанському датовано 

14. ІІІ. 1882. (стор. 8). 
В) Зміст тому: ч. І. Театр Ох о д  у. (19-226): індійський (19-111), перський, жидів

ський, арабський, китайський, японський, Гватемали, інків; ч. П: Ант и_ч ни й, класич-
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н0ьci;9\L.J�fн.,,_ 'О:,!;ержав від Цезара Білиловського 1); ак передмову до цієї 

<1�стИіtи· Гу()ернатіс, даючи загальни йогллд українського літературного руху, 

}.,��� :Ио�:а міць· та буйний зріст. У Цьому, безперечно, одбивсл внли.в. 

�()1�-Щ�маціЇ, лку попереду давав у його часопису «Rivista Eu::opea» 
' ,\' - -�і"'''' . ���-; 
Дра��Пов·.:.:�' _,, < - ........ -
�. , Д�!іЩl--іJІЖJr'"в.е_баrато міг розповісти про унраrнськиИ театр той неве-

�ІОtиf!'; роз.діл, -н&Иіі'-· ;Ц�'.но Пому в книзі Губернатіса. Ал:е цшаво, що того 

�"ч{)w:�g9кr.1,.-·1tоли тільки'по_чиналось дру�е відроджео/-fкраїнс�коrо театру
; 

Ч ще дуже мало мав у минулому i ввесь Д.уf( у будучност1 - на Заход1 

·-дано �вістку пp,.,..- li:oro; · а 11,�- :з перший раз стверджувало існування 
1ростИ на о�р�Міи українській культурі. 

s:;будо .-З�енq саме тоді, коли Україна для Заходу була не тільки 
�jµ,.(".ал� П : саме питаннл про ЇЇ існування та ім' л так що И 
, . . ;, 

2). 
�· ;,....Г�'!. 

.
�·�!'�н�_

т!с склав свій «Dizzioпario biografico degli scrittori 
� ���Ьrап;і» (1879.:.1880). Б�.

изький до Росії своїми родинними обста
� \ами :s), · в1� вцк&ристував сво� звязки та поповнив своє виданнл східньо
�{�:,' �-�JtИМJf матеріллами; невеликі замітки було присвячено И українським 
��?І\l�ннwк�х -Антоновичеві, Цеrлинському, Драrомщову, Кулішеві 4). Але, 

-.- - - , · ""-,,.' \ -

: ·� те�р:- Гре�ький (227-302), латинський (303-342); ч. ІІІ: Релігійний х р и с ті л н с ь  1< и И 
"; ;'іатр · (�3��.64і; ч. IV: Суч а с  н и  й т.: італійський (365·456), грецький, еспанський 
>:i97�4.p.f), ф�:dузький (493-508). англійський, німецький, голандський, сканДин�вський, 
·9сійсЬ�,J!р7"'562)� український (563-568), польський (569-572), болгарський, сербський, 
iecЬ:'R'trif, рум,Jщ·�ький, мадлрський. Лк бачимо, кількість місцл, лке припадає на. театр 

'КНОЇ' 'націі\ н� завсіди відповідає його значінню. 
�"':" \ � ·J) Біли.h(;ІВ�ький між иншим був не зовсім чужий до театру. Він написав драму 

JЛ> · (187�) т" кілька заміток у «Зорі» за 1894 рік - No 4: «Спогади про В. Але
)��· Nо\7:\«до історії нашого театру» - про подоріж трупи Деркача до Парижу. 

}'l'атті:віЦ, � обуреннлм говорить про ту балаганщину, лка захопила більшість 
; ' . 

-,ьких труп.-

.
. -"·-J{kі це булй:\ звлзки; що привели Білиловського до Губернатіса - про це л 

,,..,:;-�ізна:ВR!!. , __ 
( .. � _,,..-..ЦЇЇt1шо, 

.
Що ·�втор иншої, подібної думкою праці, Alphonse R о у е г, оддавши 

��і,�Шй розділ на роеіИ�ький театр, нічого не каже про Україну - Histoire du theatre соn
\ .. "Щроrаіn-Іш France-et' а l'etranger ... tom second chap. ХІІІ. Переклад-в <Театральной 

,·, )�'"'''· $ N! 2 , 18 9 о 2 
', -"'1�;-�� » - о , 

7 , октвбрь, 11 -1 О. 
;;і ��t 3а 'молодих років він прилтелював з Бакуніним і під впливом його навіть ІШ

-:\4t:Б-на лкийсь час наукову працю; дружина його - Бакунінова небога. Двічі він 

tз.ж�� до Ро-сії й, починаючи з 70-х років, був співробітником <В1>стника Европьп.
{ Нов. 3нц. Сл. Вр, & Ефр" пт. XV, 192-193; некролог - у Рус. МЬІслі, 1913. ІІІ. 
�a'\)r е и н, рец. на Di�tionnaire international des ecrivains du monde latln. Rome et 
�hctj: 1905. Журн. Мин.-,Нар. Пр. 1906. V. 170-174. 

. �)_.Про французьке виправлене та поповнене виданнл (1889-1892) див. замітку 
- ч: ан о в сь к о  г о  в К Стар. 1889. No 12, 656-661; 1890. № 4, 185-189. 
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. · .  . .. . '-.. "� ... 
тут ми не маємо ні Старицького, ні Стороmенка, ні Нечун':"·де�!nі�1'11�о::іа· 
инших письменників - сучасників цього виданнн, про ніtих ', sгаД.ує.� ,�:уб()р• 
натіс в «Storia del teatro dramatico». Очевиднч&и, sвя:зки Ищю з Уіщі;.о� 
не мали 'постійного характеру; тому він і не ма� , nевноі' 'інфор��n��Fо:- її 
:культурне та літературне жит·rл. -

'" < :�- > : :, - '· 

А втім, ._вже геть-геть згодом, :коли р. 1904 «Ruthe�� -:$e\.�U't)�"' зро
била серед учених Заходу анкету про українську cnph�J".;;:::- Губ�рlН't�іс m
myчe висловив св(}Ї ._думки що-до політичного устрою_ Ро�іЇ і �ф� · liнm.JШ, 
писав: «Л не знаю у�нців самих, тільки Їх народню ���ту 
подивллю і любЛю. ПоетиЧний дух тт�ребиваЄть.сл крізь :JкИтм :.·Щ ' . , .·•· 
ного народа, який був-би щасливий під свобідІІИм nравліВіі� 
симпатії не загинули під тлгарем численних вражінЬ ,�і �а� 
тісові ііого кипуча наукова ділльність. '" ):·�;�j-, 

Нарис про український театр у книзі Губернатіса б�:f· 
самотним в европейській літературі. Тільки р. 1913-вщ��У.mііtі"�-.,... --.. • І. -;;· кола Вороний накреслив його шляхи в давніх днів ДQ·н!'іпі{}f{).;,;�су 2). -- _:·-�__: усієї літератури що-до українського питаннл, яку :ми м�ємо 
театр не звертав на себе жадної уваги 3). 

Подаємо статтю Губернатіса в перекладі. 

Театр український 4). 

Кілька років тому 5) в Европі раптом почали говорип i,ip}) .ДІКУ1 
(di una) українську літературу. Залежність України од_ Росіїі'����дрjс'tі\ ' 
якою імператорс�1шй урлд дивитьсл на всенькі пронl!И ·. ініе�є.ктrtt

'
' 

руху на Україні 6), руху, лкий ніби -то загрожує відокремл�н:Влм, �р� 

ською та політичною незалежністю, лка має - як того боятьсл f :y'C1:.IU с. 
в той день, коли буде визнано незалежне моральне, етнічне т1Лліте ·· � 

1) Українська справа в европейському освітленню. Збірка Qтат,�й "��truй�� 
учених і політиків про русько-українське питаннл. Впорлдкував і видав �а�;--Я:В_о._�-
с ь к и  й. Відень. 1905, стор, 13. . 7 .�. ·· '. _ � . 

2J Nicolas W о r о n у. Le theatre ucrainien . .:_ Les Annales de n:atfonalites\. BцH.i.ti'ii de 
l'Union de Nationalites. 1913, mars-avril. 14\J-153. 

' 
·:, �J��--. 

3) див. •Вibliography» в книзі «The Ukraine. Reprint of а lecture delivered 1Jrt;'u.;/�'Цll 
history and present day political problems Ьу Bedwin S а n d s, .:Бес. impressio(t,-'Li� 
1914. р. р. і-vі-Р�зділ �V, �Ucrainian litterature» дає дуже мало �ідомО:-отеИnро1�І;>�І 
ське письменство І зовс1м шчого про театр. · . , , 

4) Ruteno; так passim. 
,' J 

5) - Може натлк на статтю Драгоманова р. 1873 та виклик�ну нею полеміку;'5 
6) тут «Малороссіл• - Picola Russia. 

· 
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�снуваннн: укра1ац1в -оце головна переuпtода- швидкому розвитков1 ц1є1 л1те-
ратури1 нк і причина, що мало звісток доходить про неї до Заходу�- Істо

рики письменства не вважали длн себе за обов' язок студіювати літературу 

ва рода, саму ющіональність та ку лЬтуру (сі yilta) котрого ще офіцілльно не 

визнано. Проте-ж, цн мова дуже багата, здатна щоб з силою та красою 

висловити бу;ць-нку на:Ивищу думку; це довів недавнечко Rуліш своїми пере

кладами Шекспірових драм 1 ), остільки експресивними, що, порівнюючи до 

них, навіть такий гарний німецький переклад, лк Шлегелів, страчує делкі 

з своїх великих вартостей. Проста українська мова (il volgare ruteno) на
бирає в цих віршах справжньої ціни літературного · лзика (lingua)'. Rоли 
Унраїна 2) користуваласн з певноr незалежности, мова українська (la parlata 
rutena) обслуговувала місцеве право та ·лунала також і в старій науковій 
академії (academia letteraria) в RиЇві, звідки Петро · Ве.11икий брав перших 
законодавців та вчителів свого народу і між иншими Симеона Полоцького 
(sic!) та Дмитра Ростовського. Але петербурзький централізм зростаючи, хоч 
і відібрав у :Вісімнацлтьох міл1.йонів українців дещо з їхніх осібностей - не 
міг проте�ні в лкій мірі знищити того своєрідного характеру народу, лкиft вилв

ллється в його співах, легендах, звичаах та у всьому житті, що його мов луна,
завсіди по правді одбиває українська література. Але, ніщо Україна і не 
шоже здобути од Росії всієї тієї свободи розвитку ( espandimento ), лка була-б 
необхідна для її зросту. - то за нкийсь десяток років завдяки .:контактові, 

що встановлюють декотр1 й вчені 3 Заходом: 3) - вже почуваєтьсл; що 
зростає в неї свідомість (conscienza) своєї будуччини (futuri destini), вихо
вується ( ореrб nel suo seno) літературний рух, лкого не може й не повинен 
проминути огллдач. Так sдійснюєтьсн думка (il g�ido) її великого сучас-· 
ного 4) поета Тараса Шевченка, який співає: 

Наша дума, наша пісвл 
Бе вмре, не загине . . ... · 
От де, люди, слава наша, 
Слава 'У країни 0) . 

1) К о м  а р  о в. Українська драматургія. Одес, 1906. No 137. Перший том Кулішевих 

перекладів надруковано р. 1882. Рец.: Зорл. 1882, стор. 327-330. 
�) L'Ucraina - passim: 
S) Може натяк на Драгоманова, .який з 1872 р. почав працювати в «Riv. Europea•. 
4) напевно, . сучасника - в протилежність старим письменникам. 
6) «La tua gloria, о Ucraina, vive nella tua parola, nel tuo canto, е questa gloria, о 

m adre сага, splendera eterna, е non potra mai oscurarsi• - В точному перекладі: «Твоя 

слава, Україно, живе в твойому с?1ові, в твоїй пісні, і цл слава, дорогал мати, зорітиме 
вічно і не може зникнути. 

ЗАПИСКИ ІСТОР.-ФІЛ. ВІД. У А.Н., КН. V. 2 
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Нарід український- зроду (naturalmente) поот, але пое3ія його чи лі

рична, чи драматиqна - завсіди буває реалістична. Українцj не знали ві 
класицизму, ні романтичного сентименталізму; поезія Їх- добрий вираз Їх 
почувань та життя; тому й література їх має характер цілком народній та 
демократичний. Тому і театр Їх бере свої сюжети з народу; сень:Иор Цезар 

Білиловський, якому я завдячую цими відомостями про українську драму 
говорить (dice) мені 1), що скільки він знає (а sua notizia) існує тільюr 
одна українська драма, яка малює епізод з вищих клас суспільности - це 

комедія Еонстантивовича 2) під цЇ1tавим заголовком« Будь кінь та з' Їздивсь» 3) 
(Був кінь, та старин) 4) . 

·Маємо відомості про деякі релігійні вистави, які відбувалисл в Київі 
в минулому віці в різних місцях (recinti), в цих виставах можна було бачити 
боротьбу чорта з смертю, в козаком, Юду, Цигана та инmе; кожний з цих 

персонажів танцював та співав ва свій лад; здається (vuolsi), що тексти 

для багатьох в оцих спектаклів написав Полоцький (sk!). Але першим авторе• 

реFулярних драм українських був Іван Rотл.яревський, .якого вважають за. 

справжнього батька українського письменства. Його . драми «Наталка Пол

тавка» та «Москаль Чарівник», які написано р. 1819 і по се:И день стано

влнть найкращу оздобу української сцени; їх грали в великим успіхом навіть 
на петербурзькій сцені. «Наталка Полтавка» це добрий обрав життя украrн
сьх,ого села о). 
Сюжет, очевидячки, досить простий і не дуже вів рі:звиться од «Tancia� 
Мікель Анджело Буонпаротті молодшого 6); нк і останн.я-це сел.ящ:ька 
комедія. В простоті та натуральності діялогу та - правдивості характерів 
полягає причина тої великої любови, з якою приймають цю пієсу на. 

Україні. Сюжет другої комедії Котляревського в одному акті, «Москаль-

1) Може це свідчить про персональну знайомість? 

2) Напевно Микола Костянтинович, член Старої Громади; р. 1864 скінчив філоло
rічний факультет у Rи"іві; потім був за вчителя й rолову земської управи в .Черніrові 

(В. Мі я к  о в � ь к и  й. Вступна стаття до сПомийниці», Наше Минуле, 1919. 1-ІІ, 77; див. 
зам. Гн. П. Жи·rецькоrо, іЬ, .122). В 80-і роки Константинович упорядковував українські 

аматорські вистави (І. Ш р а  r. Автобіоrрафіл, іЬ, 137). 
8) Комаров, · No 51: <Був кінь та з'їз,цивсл), Комедія в 3 ділх М. Константиновича 

К. 1864, стор, 45, 8°, 20 к. 

"') Називаючи піесу, Губернатіс подає раніш українську форму в італійсьній 

транснрипції, а потім переклад її на італійську мову. Надалі подаватиму пере1�лад 

тільни тоді, коли він дає инші відтінки порівнюючи з українським. 
6) Коротенько подається зміст пієси. 

8) Італійський п._сьмепник (1564-1646) - небіж великоrо Мікель-Анджело, авто • 

двох номедій, з нотрих <Tancia» - праща. Автора вважають за попереднина r'ольдоні -
П. Знц. Сл. Вр. & Ефр. пт. VIII, 598. 
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Чарівник», sдаєтьс.я, вsлто s «Простака> Гогол.я, батька славнозвісного автора 
<Ревиsора» й «МертвЬІХ'Ь душ'Ь». З найбільш відомих культиваторів драматичної 
поезії, наслідувачів Котллревського, називають звісного своїм гумором :Квітку-, 
Основ' лненка, автора таких комедій: «Сватаннл на Гоичарівці», «Шельменв.о
волосний писар», «Шельменко-денщик» (sergente) та «Щира Любов>; Куха
ренко, автор характерної комедії, названої «Чорноморський побит»; лірич
ний поет Шевченко, автор історичної драми «Назар Стодолю>, новеліст 
Стороженко, автор драми «Гаркуша»; актор Марко Кропивницький, який 
написав чимало драм та комедій і між иншими найзнаменитішу (lodabitissima), 

назву якої взято з прислів'я, яке можна перекласти: «Дай серцеві волю, і 
воно одбере од тебе волю», але по-українськи більш стисло (Дай серцю 
волю, заведе в неволю), <Павук», «Невольник», «Помирились», <Гонта»(?), і т. и.; 
Левицький-Нечуй і Старицький, автори мелодрам. Українці, лк це зазна
чено, посідають навіть добру частину Галичини та Буковини. Між дра
матичними авторами австрійської України вивначаютьсл Данило Мла�а 
та Федькович). 

Петро Рулін. 



Нові матеріяли до ОіоrраФії Ст. Вас. Руданського. 

Село Хо:мутинці Вінницького пов. на Поділлю, де народивсн Степаff 
Васильович Руданський, займає низовину на річці Постіл, допливові ріки 
Бога. В Хомутинцнх річка Постіл розливаєтьсн у великий етав, що нав
коло нього село розкинулось підковою, або в формі хомута, чому, нк га
дають, і саме село прозвано Хо:мутинцнми. Води тут завсіди· багато. Колись. 
тут були лісові нетрі, а тепер цн місцевість більше має виглад чистого
по.тін в вкрапленими на ньому останками колишніх великих лісів. 

До 1860 р. тут жили виключно українці. 3 60-х р.р. пан Трельбуш пе

редав с. Хо:иутинці в оренду жидам, від цього часу вони тут і оселились. 
Є тут і невеличка кількість католиків, нкі в звнвку в вірою числлть себе
до поллків. 

Селлнство, серед лкого Ст. Руданський виріс, вилвило себе не дуже 
старанним що-до церковних одправ, а також і до рівних церковних цере
моній. В новозаписаному літописові с. Хомутинець про це говориться так -
«прихожане К'Ь богослуженію, говfшію, поминовенію умерших'Ь усерднЬІ не 
особенно; равно как'Ь И К'Ь богомольJІ:м'Ь. RрестнЬІХ'Ь ходою. и обществен
нЬІх'Ь молебствій не б11вает'Ь». 

В 1863 р. тут уперше було відкрито школу письменности 1 ) . 

В селі Хомутинцлх .свнщеникував іще дід поетів - Іван Руданський 
(1808-1828 р.), а згодом і батько поетів -Василь Руданський (в 1830 

по �861 р.). 3 Басили Івановича Руданського був небагатий сільський свл
щеник. Він :мав 11' лтеро душ дітей. Окрім того, він виховував своrм коштом 
свого молодшого брата Олександра - спочатку в Шаргородській Духовній 
Школі 2), а потім у Подільській Духовній СемінаріЇ 3). Через оцю обмеже-

. / 
1) Матеріяли: а) Л-Втопись св. Іоап.-Вогоел. церкви с. Хомутинец-ь Вип. уі>з. 1891. 

б) Новозаписан. лі>топ. св. Іоан.-Вогосл. цер. с. Хомутинец-ь 1898. 
Ці літописи переховуються в Кам'янецьк. істор.-археолог. музеєві (кол. церковному). 

�) Клировал ві>домость. 1832. J Клірові відомості переховуються в архіві нол. 
') Клировал ві>домость. 1839. l -Кам'лн. Духовної Консисторії. 
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вість в матерілльпих засобах 1) Василь Руданський раз-у-раз був заклопо
-таnи:И і роздратований повслкчасними турботами про здобуттл коmтів 2) па 
утриманнл дітей і молодшого брата 3). 

Із літопису та клірових відомостей видко, що Василь Руданський не 
-скінчив Духовної Се:м:інаріr. В 1820 р. він був звільнений «ИЗ'Ь низшаго 
отдtленіл». Чому саме Василл Руданського було звільнено з семінарії-не
відомо, але можна гадати, що або за неуспішність в науках, або через брак 
матерілльних засобів. Можлива річ, що те й друге разом. спричинилисл до 
цього. В услкому разі, батько поетів не був звільнений за лкусь там про
вину, або за пога;ну поведінку в школі, бо инакше його напевне не були-б 
приИнлли на службу до Духовної :Консисторії в тому-ж-таки caмor,Jy місті. 

Таким чипом, лк бачимо, батькові поетовому не пощастило ще з шкіль
ної лави. І вийшовши він з семінарії, вживає всеньких заходів, щоб здо
бути посаду свлщеника і тим вийти «в люди> вже без відповідного на те 

·Освітнього цензу. В 1824 р. він одержує по :Кам'лнецькій Духовній Конси
сторії чин колезького регістратора, а в 1829 р. - губерського секретарл. 
В цьому-ж-таки році його звільнено з Духовної :Консисторії і він висвя
чується па свлщеника свого рідного села (Хомутинці), бо са�е цл парафін 
'6ула вільна за смертю його батька, Івана (t 1828 р.). Місце свого батька 
В. Руданський заступив у 1830 р. і, певне був з нього дуже ретельний 
священик, бо мав він щось кілька нагород 4 ) . 

1 ) Взагалі, треба сказати, що обмеженість матерілльних засобів подільського духів

ництва, під той час, було лвище загальне. Ось JШ за це говорить Чарнецький у своїй 

:книжечці - <Истор. св-Бд. о бьrвш. в м. Шаргород·h (Могил. у-Вз.) Духовн . Семин. и Духовн. 
училищп• Rам'ннець 1894. - <Православное духовенс�во Подольс:кой епархіи бьшо йп 

то времл вообще очень б-Вдно и сильно затруднллось платить деньгами за содержаніе 

своихь сьшовей, воспитьrвавшихся вп училищахп, потому что церковньrе причтьr почти 

не получали никакого жалованья отп казньr, а за требоисправленія прихожане исклю

чительно благодарили натурою». -- Такі-ж самі відомості про матеріяльний стан поділь

ського духівництва можна знайти і � Олесницького в його книжечці <Истор. св-Бд. о 

Каменецк. и Варском Духовн. училищах'!>> Rам'лнець-Под. 1891. Ці книжечки (Чарнець

.кого й Олесницького) тим більш цікаві, що вони с.кладеві на підставі архівних мате
ріялів Rам'ян. Духовн .. Консисторії та вищезгаданих шкіл. В цих книжечках єсть мате

ріял і що-до характеристики часів, за яких С. Руданський. учивсь у ІПаргородській 

Духовн. Шко.лі. Тут можна знайти список дисциплін , що їх тоді вик.лада;rи, спис під

ручників, тодішню програму цих ш.кіл, склад учителів, - є в них і чимало матеріялу, з 

нкого можна познайомитися з самим духом тодішнього навчання И виховання. 
2) Це особливо видно із листа С. Руд. до брата Грицька від 5-VII 1859 р. 

3) Що справді Василеві Руд-му здебільша доводилося утримувати на свій кошт 

(а не казенний) своїх дітей і молодшого брата, це видно із клірових відомостей:, що 

збереглися в архіві кол. Кам'ян. Духовн. Консисторії. 

4) Див. зазначені вище літописи й клірові відо11ості . 
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3 цього коротенького фориуляра видко,. що s батька поетового була 

звичайнісінька собі, аби-яка людина, з вузько-пр�ктичним і традиційним 

поглядом на життя 1). На його думку, діти .)священикові мусіли іти по сто

пах . батьківських, а тим більш, коли вони мали на це � незбите юридичне 
право, sа�rдяки своєму освітньому цензові. Отож, непогодженпя із батьківською 

думкою, прагнення до вищої світської науки це й були ті головні чинники, 
що спричинилися до непороsуміннів поміж батьком і сином. 

Мати поетова, Теодора Порфирівна, походила із попівської родини з 
села Павлівки Вінницького повіту. Освіти не здобула жадної, знала чи
тати й писати 2). 

Точно, нкого саме року народився С. В. Руданський, не встановлено. 
Одні з біографів зазначають, що він народивсл в 1830 р. 3), другі-1831 4), 

треті- 1834 5), і, нарешті, четверті або поминають це питання, або висло
влюються загально, що, мовлнв, С. Руданський народивсь у 30-х р.р. 
ХІХ ст. 6) . Посилаючись на популнрні видання творів С. Руданського 
часто-густо JІ{алоцінні, :ми це робимо через те, що з одного боку -
ці видання характеризують читача С. Руданського, а з другого - вони, 
розходнчись у великій кі.11ькості серед широких кіл читаючої публіки, спри
чинилися до популнризування імени С. Руд. Головне-ж, відомості, які пода
валися в цих виданннх про життл або творчість Руданського, раз-у-раз 
були єдИві, щоб ознайомитись з особою поета. Через те ми иноді брати:м:е:м: 
на увагу ·й ці виданнл. 

Щоб установити точно час народження поета, ми звернулися по від
повідні матерілли до архіву кол. Кам'янецької Духовної :Консисторії. Мет-

1) Таким обмеженим священиком був не тільки батько поетів, ба й абсолютна біль
шість. усьоrо тодішньоrо подільськ. духівництва. ОлесницькиИ так характеризує відно
шення духівництва до освіти: спри недостаточной образованности большей части духо
венства тоrдашнлrо времени и ero неnривьrчкі> 1t'Ь образоваІ;Іію и даже ні>хотороМ'Ь преду
бі>жденіи против'Ь образов.аніл, училищной корnораціи, а особенно лицам начальствую
щим'Ь, бьтло не мало труда при веденіи учебно-восnитательноrо ді>ла•. - Батько Ст. Ру
данськоrо, що-правда, не належав до тих батьків, Еотрі вороже ставилисл до освіти, і в 

цьому поллrає Иоrо велиЕа заслуrа перед дітьмИ. Во все-ж завдяки йоrо матеріяльній 
підтримці, йоrо діти здобули нижчу й середню духовну освіту, яка потім дала змоrу 
Степа.нові вступити і до Медично-Хірурrічної АЕадемії. 

11) Такі відомості маємо у всіх клірових відомостях. 
3) О. Єфремов. У Ераїн. письм. 1917 р. та инш. 
4) П. Клепатський. О. В. РудансьЕий. Кам'янець 1921. (Рукопис Кам'лн І. Н. 0.) 

та инш. 
6) С. В. РудансьЕи,й. Збірник віршів. Одеса 1918. та инш. 
6) Н. Петров'Ь. Очерки истор. укр. лит. ХІХ ст. Київ 1884; Ст. Руданський «Зорю 

1892. № 13 та инш. 
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ричної книгд :ми не знайшлц 1 ), але знайшли за кілька років клірові відо
мості церкви с. Хо�утинець, а саме - за 1832, 1839, 1843, 1847 і 1853 р. р. 

На підставі цих клірових нідомосте:И можна точно встановити час наро
.дженнн поета, бо що-року кожна. церква ск.11адала вjдомості про свнщенослу- . 
жителів та Їхню родину, після чого ці відомості надсилалися до :Кам'янець
Подільськоr Духовної :Консисторії. 

В кліровій відомості за 1832 р. у свлщеника В. Руданського зазначено 
-ті.1ьки одного. сина Григорія одного року. Таким чином, С. Р.уданський 1832 р. 
іще не народивсь. У кліровій відомості за 1839 р., окрім Григорія 8-літ
нього віку, записані- Степан 6 р. (1833-1839), і Юхим 3 р. В 1843 зазна
чено-Григорій 12-літнього віку, Степан !О-літнього (1833-1843), Юхим: 7, 
Олександер З і Ольга 1. Клірова відомість за 1847 р. дуже цікава з того 
боку, що в ній не тільки одзначено, лкого саме віку кожен із дітей свящ· 
В. Руданського, ба навіть, т о чно вказуєтЬсл день і рік народження, згідно 

з метричною випискою. Тут говориться, що Степан народився в с. Хому
-типцях, нді> по метрической книг-В состоит'Ь записан'Ь 1833 года Декабря 

25 дня под'Ь No 31», також одзначено, що Степанові 14 р. (1833-1847). 
Такий самий повний запис про час народження Степана . є й в кліррвій 

відомості за 1853 р. 2). 
Друге невияснене пи1·ання, це роки вчення С. Руданського, а також, 

в яких саме школах вів уqився. Одні біографи дуже невиразно зазначають, 
що він учивсл в кам' янецьких духовних школах. 3 цього можна гадати, що 
С. Рудансt.кий учився не тільки в :Кам' ля. Духовній Семінарії, але fi в 

Кам' лнецькій духовній школі 3). Другі біографи згадують тільки, що С. Ру

данський учився в :Ка:м' лнецькіfr Духовній Семінарії, а про до-семінарську 

-освіту нічогісінь1tо не rшжуть 4). Нарешті, треті біографи- питанпл про 
середню освіту поетову цілком поминають 5). 

1) Архів r<ол. Кам'ян. Дух. Консист. перебуває тепер в хаотичному стані. Крім того, 

з нього раз-у-раз викрадають діла і нниги десятнами й сотнями пудів, про це свідчать 

відповідні акти Кам'ян. Архівного Управління. 

2) Щоб довести, що С. Руданський справz:�,і народився 25-ХІІ 1833 р" ми навели аж 

5 Jtлірових відомостей. Це зроблено тому, що парафіяльні свнщениrш, з тих чи инших 

міркува.ннів раз-у-раз подавали_ неправдиву дату віку евоїх Дітей. Отже, коли ми маємо 

rшірові відомості, .ані охоплюють собою період часу за 21 рік (1832-1853), і скрізь час 

народженнл С. Руданського збігаєтьсл з 1833 р., то річ безсумнівна, що цл да

та правдива. 

з). Твори С. Руданського, Львів 1912, •г. І; П. Клепатський, С. В. Руданський, Rам'л· 

.нець 1921 (рукопис) та инш. 

�) О. Варвинський. Виїмrщ з нар. літер. Львів 1902. 
5) Н. Петров'Ь. Очеркь исторіи укр. литер. Кіев'Ь 1884. 
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Переглядащчи клірові відомості, :ми бачимо, що С. Рудансь&ий в 1843 р. 
вчився у «Вьюmему Приходскоиу» 1), а в 1847 р. «в'Ь Шаргородских'Ь уtзд
:НЬІХ'Ь училищах'Ь в'Ь в11сmе:м'Ь отдtленіи па содержаніи родителен» 2) . 

Таким чином, в 1843 і 1847 р. р. С. fудапський учився R Шаргород
ській парафіяльній і Духовній (уtздн.) школі 3). 

В Кам'янці-ж Подільськім С. Руданський розпочав науку в Духовні.й 
Семінарії :мабуть того-ж-таки 184 7 р. Видко це з того, що у кліровій відо
мості за 1853 р. занотовано, що «Стефан'Ь Василіев'Ь Рудапскій обучаетсл 
В'Ь Подольской Духовной Семинарі� ВЬІсшем'Ь Отдtленіи па своем'Ь содер
жанію. Коли 1853 р. Руданський' вже кінчав семінарію, а в ній треба 
було вчитись не менш як 6 років (у трьох «отдtленіях'Ь» по два роки в 
кожному), то й вийде, що до семінарії він :мусів вступити 1847, не пізніш 
.як 1848 роцу . 

. Тепер цікаво ознайомитися з тими відомостями й споминами, .яці є у 
дружини Грицька Васильовича Руданського (Гр. Руданський - старіпий 
брат Степанів) - Софії Хомични. Вона тепер проживає в Кам'янці, на 
Польських Фільварках по Пушкінській вулиці. Їй тепер буде років 70. 
Походить вона . з польської родини Цеслевських. Тепер Софіл Хомична 
завдяки матеріяльній скруті, страшенно підупала й ж.иве мало не жеб
рущим життям. 

На початку ц1є1 весни (1923) до неї приїхав був із Сибіру 11 син, 
удовець Микола Григорович Руданський 4 7 років, який скінчив колись 
Кам' .янецьку міську школу. Дядька свого, звичайно, він не знає. До сього 
часу видко й гадки не мав, що з його длдька Степана - видатний україн
ський поет. Та все-ж, за його допомогою мо.щпа дещо перевірити в тих 
повідомлень, що подає його старенька мати - Софія Хомична. 

· 

Запис од Софії Хомични ми зробили аж тричі. Вести запис од неї в 

11 власній хаті �уло важ1ю, бо вона вдома заклопотана го�подарством, а 

1) Rлировал в-Вдомость. 1843. 
�) Клировал в-Вдомость . 1847. 
3) •Приходскіл училища» хоч і були з них ніби окремі школи, та фактично вони 

становили собою не що инше, як молодші класи «Духовньrх'Ь У-Вздньrх'Ь УчилиЩ'Ь», при

чому, на чолі, лк «у-Взднаrо», так і «Приходскоrо училиЩ'Ь>, був один ре.ктор або «смот

ритель» длл цих' ДВОХ шкіл. Навчання провадилось тими самими учитеЛлми. І хоч юри

дично, як зазначає Чарнецький в своіх «Истор. Ов-Вд-Вн. о бьrвш. В'Ь м. Шаргор�ді; 

Духовн. Оеминаріи и Духовн. училищ'Ь>, •приходское училище> було об 'єднано з «у-Ввд
НЬІМ'Ь» в 1855/56 шкільному році, фантично ці дві школи і до цього об'єднання являли 

собою одну неподільну повітову духовну школу. Тільки до об'єднання в цих двох 
школах разом треба було учитися 8 років (по чотири в кожній), а післ я  реорганізації 

всьоrо 6 років. 
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тепер ще й доrллдом: за трьома :маленькими внучатами. Через те .а вдавсл 
до завідувателл :Кам:' лпецькою Трудшколою ім. С. Руданського - Євгена 

І 

JІковпевича :Козинцл, щоби він допоміг :мені зібрати од Софії Хом:ични всі 
відомості За Степана Руданського. А треба сказати, що коли Є. Л. :Козинець 
при'іхав був до :Кам' .анцл і тут довідавс.я, що ще проживає братова С. Ру
данського, він із нею познайомивсл і нераз мав розмову за С. Руданського. 
На :мов прохання - допомогти :мені зібрати біографічні відомості від Софії 
Хо:мични, є. JI. :Козинець охоче· згодивсь, і л, перші два рази, переводив 
запис у нього на кватирі, куди запрошено і С. Х. Руданську. 

Перший раз н переводив запис, ставлючи запитання. Правда, в де.яких 
відповідях почувалась непевність, але є. JI. :Козинець мене заспокоїв, що і 
кілька ро1tів тому вона говорила те-ж саме. 

:Коли, хутко по цьому, до :Кам:'лнцл приїхав її син-Микола Григо
рович, л вдавсл й до нього. На велике моє здивування, . він категорично 
залвив, що в дидька Степана зовсім: не було дітей, тимчасом Софі.а: Хо:мична, 
як і всі біографи, зазначала, що в нього було двойко дітей. Це :мене при
мусило наново перевірити всі повідомлення Срфіr Хомични. 

Другим разом л вже не ставив rй запитань, лк це було уперше, а 
повів справу цілком ицакше. Приймаючи на увагу ту психо-фізіолоrічну 
засаду, що старі люди краще пам:' лтають своє давне минуле життл, аніж 
теперішнє, л вдруге повів так справу, що С. Х. почала мені оповідати про 
своє життя, починаючи з моменту виходу заміж за Гр. Руданського. Підчае 
її оповіданнл, .а обережно вставляв свої запитаня.я і направллв 11 розмову 
в потрібний длл мене бік. Такий ·підход до С. Х. був несподівано гарний. 

\ На методі запису ми через те довше зупинилися, що коли нам: дов�
лосл оголосити перший запис при :Кам' лнецькій Науково-Дослідчій катедрі, 
то дехто з присутніх зауважив, що на повідомленнл С. Х. покладатись не 
можна, бо в 1920 р. од неї переводив запис С. Якимович, лкому вона часом 
одмовллла подавати відомості :за С. Руданського, коли-ж він обіцював Їй 
яку-небудь доrіомогу, вона охоче з ни:м починала розмову. Це привело до 
дум:ди, чи не вигаду

'
є більше С. Х. Руданська, коли Їй що-небудь пообіцлти, 

аніж в дійсності вона зна.є про С. Руданського. 
Проти цього повстав є. JI. Ііозинець. Він зауважив, що те, що він чув 

сам скількись разів од С. Х., те, що записав С. JІкимович і те, що ми за
писали- цілком: збігається. 

І :ми з цим: цілком погоджуємось. 
Зазначені вище припущення нем:ожливі вже хоч-би тому, що С. Х. 

Руд-ка вже занадто стара, щоби вона :могла так гнучко вигадувати про 
С. Руданського, а коли-б вона почала вигадувати, то напевне дійшла-б у 
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своїх вигадках до неймовірної фантазії, і це було-би зразу помітне. Тому 
треба ви3Начити, що Софіл . Хомичва просто передає звичайну правду свого 
родинного життл і життл Ст. Руд. 

Післл перших двох записів, нам пощастило відшукати в Rам' лнець
кому 11• П. У. газету «Наш шллх� від 25 червнл 1920 р., лку було кон
фісковано з Rам' лнецького І. Н. О. -разом з иншими часописами й журна
лами. В цій газеті й було видрукувано запис С. Л:кимовича під заголовком-
«Причинки до біографії Степана Руданського. 

' 

Наперед треба · зазначити, що розходжень між моїми записами· і запи
сом С. Я:кимовича немае. У Я:кимовича лиш не зібрані всі відомості. " 

Щоб наново перевірити запис С. Я:кимовича, а разом з тим і свої по
передні, л втретє вдавсл до Софії Хомични, що з нею вже був добре 
знайомий. 

Справді, С. Х. Руданська уперше познайо:миласл з Степаном: вже після: 
свого одружіннл в 1870 р., коли вона разом: з своїм чоловіком поі'хала до 

нього в Я:Л:ту. Підчас розмови з нею вилвилосл, що вона була з чоловіком 
в Я:лті й вдруге, коли її чоловік був за догллдача Балтської лікарці. 
В останній (третій) раз Софіл Хомична бачиласл з Степаном у Балті. 
В Балту він заїхав до св9го бра'І:а Грицька по дорозі, коли їздив одвіду
вати слабу матір, що жила тоді в дочки Ольги Комарницької в селі П.у-
тище, недалечко од Вінниці. , 

3 слів братової видно, що С. Руданський, крім кш1зл Воронцова И 

Мордвінова, був дуже добре знайомий, навіть у прилтельстві, з графом Шу
валовим. 3 котрим саме з Шувалових, встановити не пощастило. Поет ча
стенько бував у його й навпаки. Говорили вони :між собою по-українськи й 

звертались один до одного на «ти». 
В таких-же добрих відносинах С. Руданський був і з кнлгинею Ворон

цовою (дружиною вищезгаданого Воронцова), і цн теж, лк перек�зує 
С. Х., розмовллла з С. Руданським по-українському. 

:Крім знайо�щтва С. Руданського з мал.ярем-артистом Айвазовським, 
він також був у прилтельстві з лікарем Тондєєви:м, що його дача була су
межна з тією, де мешкав С. Руданський. С. Х. Руданська говорить, що з 
Тондєєва теж був письменник. Степан Руданський любив частенько бувати 
у Тондєєвих. В родині Тондєєвих з Руданським розмовляли по-украrнськи, 
особливо дочка лікарева. Одного разу, коли Степан повернувсл з вечірки й 
був веселий, він повинивсл братовій, що кохає дочку Тондєєва і хотів-би 
її засватати. Rоли-ж Софіл Хомична. запитала, а лк-же буде з Широкою, 
він махнув рукою й сказав, що Широка не жінка йому. 

За инших знайомих Руданського вона не знає. 
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1 � Софіл Хомич�а мені оповіла, що цар Олександер 11 подарував Степа
нові перстень з діл.мантом:. Коли ми почали ІІеревірлти запис С. Лкимовича 
що-до відносин Руданського до Олександра П, то О. Х. тихенько попередила, 
що тепер небезпечно говорити про царів. Тоді л зрозумів, чого С. Х. так 
побіжно зазначила мені про царський перстень. Мені вона спростувала, що 
цар не переховувався у Степана. Але справді, коли С. Руданський Їхав 

разом: з Олександром: 11, лкийсь студент кинув у царл бомбу, та тільки-ж 
бомба тал не потрапила в карету, а вдариласл в стіну сада Мордвінова. 
Про те, JIK тримав себе с. Руданський у царл, rи нічого не відомо. у царл 
бував лк лікар, часто Подорожував з вим по Чорному морю. В одну із таких 
поІздок у Степана навіть була кровотока з горла 1).� 

Про С. Руданського, лк про поета, Софіл Хомична дуже мало знає. 
Але їй було відомо,. що з нього був поет. Близькі знайомі С. Руданського 
не раз запитували у нього про його писаннл, але Степан Васильович не 
любив про це говорити. Часами про його писаннл дюбив розпитувати 
артист-маляр Айвазовський, а С. Руданський на те відповідав, - та от 
там щось «ллпаю». -

Із біографії С. РудаJ!СЬкого видко, що він цікавився народньою твор

чістю. Крім тих етнографічних записів, що вміщені в І т. (Львів 1912) 
його творів, а також і тих, що вміщені в одному із збірників Драгома

нова 2), єсть ще видрукувані його приказки і в збірникові Номиса 3) . Між 

иншим Номис у передмові зазначає, що в його було цілих 298 приказок 
із записів Руданського. Братова каже, що Степан дуже любив роз:мовдлти 
з простими татарами. В Криму він вивчивсь татарської мови И цікаві роз
мови з татарами занотовував. Таким чином, дійсно, з С. Руданського бу_в 
не тільки поет, а И не аби-лкий етнограф. 

В кабінеті, де поет працював, була сила книжок, що були скрізь по
розкидуваві, лежали навіть і на підлозі. 

В Ллті С. В. Руданський завсіди од 11 до 2-о} і від 4 год. аж до 
пізнього вечора був зайнятий лікарською практикою. 3 боку :м:атерілльяого 
в Ллті йому жилосл добре. 

У батьків погане життл длл Степана почалося ще з юнацького віку. 
Батько поетів, Василь Руданський, лк зазначає С. Х.1 на підставі слів 

1) Відомості про замах на Олександра П-го, та й узагалі про стосунки з царем 

Ру данського - звичайно родинна легенда, бо і сторін не зберегла нам нілких звісток 

про той замах. Ред. 

2) М. Драгоианов. сМалорусск. народи. преданіл и разск.» Rиїв 1876. 

3) М. Номис. «Українські приказки, прислів'Ьл и таке инше>. О.П.Б. 1864. 
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Степанових та 11 чоловіка Грицька, був просто помішаний на тому, щоб 
його сини були священиками, а вони ЙШJІИ проти волі батькової. Старий 
В. Руданський був настроєний проти Степана ще й через те, що він якось 
дуже чудно розумів лікарську справу, він просто гидував нею. Нераз потім 
{)рати- Степан та Грицько - згадували, як покійний батько, коли зустрічався 
з сіоїм сином Степаном, вже медиком: - казав: - <іди, ти трупом смердиш», 
або не хотів йому руки подават'и через те, що він (батько) бере до рук 
«святеє таїнство», а Степан бере до рук «смердючого трупа». Взагалі, в спо
минах братів, батько їхній завсіди виступав людиною роздратованою, з прим
хами лкимись. Така характеристика батька поетового тільки стверджує і допов
нює ту, що ми були зробили на самому початку. 

Що-ж торкається того, що у С. .Лкимовича записано ніби Степан 
дуже любив батька і що-літа Їздив до нього, то це, видко, просто не було 
критично перевірено Лкимовичем. Можлива річ, що С. Лкимович любов сина 
переніс на батька. Батько Ст. Руданського помер 8 січня 1861 р. 1), тоб-то 
того самого року, як закінчив Степан Медичну Ака�е:мію, а це й був саме 
той період, коли батько і син були в надзвичайно прикрих стосунках 2). 

Б цей час Степан зовсім не їздив додому, а лишався на літні вакаціr у 

Петербурзі й жив з репетиторства З). 
Мати поетова буда жінка проста, доброго й чутливого серця. Дітей 

{:ВОїх дуже любила. Коли Степан бідував у Петербурзі, а суворий старий 
В. Руданський одмовив йому в допомозі, мати, часто нишком од батька, 
посилала Степанові до Петербургу грошей. Коли Степан Руданський став 
лікарем, він поrхав був до слабої матери, щоб підтримати її здоровля, та 

даремне, незабаром після його одвід-ування вона померла. 
Особисте родинне життя С. Руданського було дуже нещасливе. С. Ру

.данський жиn з жінкою салдата Широкого - .Лвдохою. Що за людина, якого 
походжtшня була Широка, Софія Хомична не �шає. Софія Хомична каже, 
ніби Степан познайомився з ШИ:рокою в домі гр. Шувалова. Чи мала Ши
рока яку освіту - теж не тямить, але їй відомо, що Лвдоха Широка вміла 
читати й писати. Степан ЇЇ вивчив по-українському й часто давав їй читати 
всякі книжки. Чоловік Широкої був п'яниця. Він дуже часто голодний, 
п(лний і обдертий з' лвлявся в дім Руданського. С. Руданський давав йому 
грошей, часами - взував і одягав, тоді Широкий зникав на деякий час, а 
потім знову приходив. Таким-же бачив Широкого пізніше і М. Г. Рудан
ський (син С. Х.). 

1) Rлировал ві>домость 1861. Новозапис. л-Втопись 1898. 
. . 

2) Див. лист Рудансьrіого до брата Грицька від 5-:VII 1859 з Петерб. 

•) Твори С. Руданського, т. П. Львів 1896, стор. 9-11. 
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Про надзвичайну красу Широкої Софіл Хо:мична оповіла :мені, лк і 

С. Якимовичеві, але ще додала, що в Широкої був чудовий голос і вона не 
раз співала разом з Ст. Руданським. 

В розмові з Степаном - Широка вдавалась до нього на «ви». С. Ру

данський ,ніколи з нею не виходив «у люди»: - коли він ішов до театру або 
ДО лкоїсь ипшої публічної установи, то Широка лишалась удома; також 
вона ніколи не виходила й до гостей Руданського. Отже Широка була у 

С. Руданського за економку, але все-ж, лк це признає Софіл Хомичнаt 
Степан жив із нею, що також записано й у С. Якимовича. 

Широка, лк каже С. Х., поводиласл непристоіhrо, «була худого пове
деніл», часами зникала па кілька день; «вона-ж Степана й звела у :могилу». 

У всіх біографілх С. Руданського, в тому числі й у Якимовича, гово· 
ритьсл, що у С. Руданського· було двоє дітей. До того часу, аж поки л :мав 
розмову з Миколою Руданським, Софіл Хомична і мені була казала, що у 
Степана було двоє дітей. :Коли-ж М. Г. Руданськ.ий залв:ив, що то були діти 
не дядькові Степанові, а Широкого, л знову звернувсл до Gофії Хомични і вона 
признала, щосправді то були діти не Степанові, а Широкого. І тут-таки 
вона завважила, що лкби то діти були його, то в�н rx був-би усиновив, бо 
«діти тут не причому», а вони всенький час жили під прізвищем Широ1шх. 
Правда, досить дивно, але Софіл Хомична про це не говорила тому, щоб 
не усугубллти і так багато неприємного длл небіжчика Степана. 

Діти буди Христл іі BacJi. 

Христл побралася з вчителем, а Васл, після Ялтинської школи, був 
відданий в науку до Rиїва. Післл того, лк каже Софіл Хомична, Вас.п 
пішов «в театри» і десь зовсім звик. Таким чином, С. Руданський, що-до 
Христі й Васі, був лише Їхнім, так·би :мовити, опікуно:и, виховальником. 

Цікаво тут зупинитисл й на тому, що Петров,· розбираючи творчість. 
С. Руданського, каже - «Стихот�:юреніе «Пьлньщл», имі>ющее отношевіе 
К'Ь печальноfі страсти самого автора», нагадує своїм складом: і змістом 
вірші Rольцова. 

Як бачимо, Петров 1) визнає за С. Руданським «страсть» до алкоголю. 
Чи справді-ж поет :мав таку «страсть»? 3 таким запитаннлм л підійшов і 

до С. Х. Руданської. Вона в категоричній фоvмі заперечує цьому. Навпакиt 
каже, що Степан не любив уживати алкоголю, а коли йому де-небудь у 

гостлх і доводилось випити одну, дві чарки, то це дуже часто кінча
лося різачкою. 

1) Петров'Ь. О<Jерк'Ь истор. укр. лит. ХІХ ст. стор. 444. 
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О. Руданський не :міг пити ще й тому, що з нього в Ллті був дуже попу
ллрний лікар, йому доводи.досл чu.сто бувати в аристократи-чних домах, у 

самого царл. Не можна припустити, щоб він пілчив і бувши студентом" 
коли саме й написав свого нещасливого «П'аницю» (1860), бо не до горілки 
йо:му було, коли він часом й шматка хліба не :мав та просиджував по мі
слцеві й більше без гарлчої страви. 

Отже визначеннл С. Руданського, ак алкоголика, з боку Петрова єсть 
вигадка, лку було зроблено згори, на підставі одного віршу, не перевіривш:ь., 
чи дійсно-ж воно так було чи ні?! 

В одній біографії 1) С. Руданського говориться, що він спромігся собі 
покупити <r'рунтець» в Ллті, а будинків збудувати не мав змоги, за браком 
коштів, бо з нього був лікар <безсребренник». Лк каже С. Х. Руданська, 
Ллтинська земля належала не Степанові, а ЇЇ чоловікові Грицькові. Цю 

зем:лю, з· невеличким: будинком (3-4 кімнаті й кухня), Степан покупив у 

княгині Воронцової на власні кошти Грицька Руданського. Правда, Софіл 
·хоиична не одкидає того, що, при купівлі цієї землі, :можливо Степан 
доклав і своїх грошей, але все-ж садиба рахувалась за Грицьком Рудан
ським. Степан, як каже С. Х., не хотів обзаводитись нерухомою власністю 
не через брак грошей у нього, а просто тому, що його серце не ле
жало до того. 

Тут треба вnести поправку, що С. Руданський жив не в братовому_ 
будинкові, як це записано у Лки:мовича, а він жив на дачі Мордвінова, де 
займав 6-7 гарно умебльованих кімнат. 

До запису С. Якимовича про ти,х осіб, що ніби-то порозбирали кв:иги 
й папери С. Руданського, треба пост'авитись критично. Так, кол:И н прова
див розмову з Софією Хо:мичною Руданською перший раз, а її сина Ми
коли ще не було в Кам' лнці, вона і мені оповіла, що Микола -вабрав ба
гато паuерів з собою, а в тому числі якісь папери й Степанові. 'Через 
кілька тижнів після цього, коли Микола Руданський приїхав із Н.-Усурій
ську, виявилося, що він забрав був з собою лише сво1 власні документи, а 

паперів дядькових у нього ніколи не було. 

3а важливе джерело до. біографії С. Ру;цанського, крім архіва к!>л. 
Духовн. Консисторії в Кам' ниці, також являється архів кол. ШаргородськоJ 
Духовної Школи. Тепер цей архів може бути або в самому Шаргороді або 
в Тиврові на ПодіJ1лю. Використати цей архів ми не мали жадно� спромоги. 
Також нам невідомо чи зберігсл він іще. 

1) Твори С. Руданського Львів. 1912, Jт. 
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Надзвичайно важливе джерело до біографії С. Руданського це архів 
кол. Духовноr Rам'янецької Семінарії. Але цей архів після того, як семі
нарський будинок зайняв Rам'ян. Сільсько-Господар. Інститут, в 1921 р. 
був цілком знищений 1). У сі розшуки з нашого боку не дали жадних 
наслідків. 

Окрім того, ·за важливі джерела до біографії С. Руданського мусять 
бути, - архів Петербурзької кол. Медично-Хірургічноr Академії, а також і 
міські архіви Ллти, яких ще й досі, здається, ніхто не використав. 

Володимир Герасименно. 

1) Про цілковите знищеннл архіву кол. Кам'лн. Духовн. Семінарії див. донладну 

записку кол. завідуюч. Кам'лн. Архівн. Управлінням П. Rлепатського від 12 rруднл 

1922 р. Цл докладна записна переховуєтьсн в навцеп. Rа.м'нн. Архіви. Управління. 



Матеріяли до ПіоrраФії А. Свидницького. 

Ще й досі в літературі надто мало відомостей про життл Анатол.я 

Свидницького. Цих відомостей не досить, щоб скласти повного життєписа 

письменника і з' лсувати причини де.яких його вчинків. Так, напр., дуже 

мало відомостей про соцілльний та родинний стан письменника, немає відо

мостей про шкоди, в .яких він учивсл, не вказано причин, лкі спонукали 

його покинути науку в Rам' лнецькііі: духовній семінарії за рік до закін

ченнл, не дивллчись на те, що він добре вчивсл, і 11ступити до універ

ситету; не s'лсовано також причини розриву між батьком і сином. А де.;. 

лкі наведені в життєписах дані, на uашу думку, викликають сумнів про 

їхню правдивість. 
О. :Кониський в статті: «Анатоль Свидницький» зазначає, що у Пого 

на руках є іще відомості про життл Свидницького, але йому «здаєтьсл, що 

де-з-чим треба ще підотцати до лкогось часу»!). Ф. Матушевський в ст. 

«Жертвьr переходной зпохи» 2) зазначає, що в літературі є дуже мало відо

мостей про життл А. Свидницького, і закликає родину, друзів і сучасників 

письменника поділитись своїми спогадами й відомостлми про нього. Та :Ко

ниський помер в 1900 р., і невідомо, де поділись тії матерілли, що в його 

були, і на заклик Ма.тушевського ніхто не відгукнувсл, принаймні нам не 

доводилось зустрічатись s цим в літературі. А наш талановитий белетрист 
заслуговує на велику увагу, особливо під теперішній час розвитку україн

ського письменства. 
Наші бажання зібрати й поповнити біографічні відомості про Свид

ницького поки-що дали невеликі на.слідки. Архів кол. Подільської духовної 
семінарії, де вчивсл Свидницький, цілком знищений; архів кол. Подільської 

•• ••• • о 
\ 

духовно� консисторп нашвзнищении, а та частина, що залишилась, пере-
буває в такому хаотичному стані, що немає нілковісінької спромоги відшу
кати там всі потрібні відомості. 

1) А. Свидницький сЛюборацькі>, Київ. 1901, стор. ПІ. 
2) •Rіевскал Старина• 1902, липень-серпень, стор. 193. 
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Нам пощастило знайти в Rам' янці: 
1. Два фотографічні портрети А. Свидницького, з написами па зворотах. 
2. Відо:110сті про соцілльний, родинниіі та службови:П стан письмен

никових батьків. 
3. Відомості про Rрутянс:ьку духовну школу :й Подільську духовну семі

нарію, де вчився письменник. 
4. Опис актової книги Rиївського центрального архіву, що :його 

склав А. Свидницький. 
5) Портрети, що Їх надіс.шв до :Кам' янцл проф. Сіцінсько:му небіж 

А. Свидницького свлщ. с. Домниці Балтського повіту А. Бачинський. Один 
портрет розміром 9Х12 снт111., другий збільшений разін у 2. На портреті 
Свидницький знятий молодим, в студентському мундирі. Тепер більший 
портр�т знаходиться в Rам'янецькому іст. - археологічно111у музеї, а мен
ший у проф. Сіцінського. На зворотах обох портретів є написи. На 

меншому власноручний напис А. Свидницького 1 ); на бідьшому отакюr 
напис А. Бачинського: 

«Анатолій Патрикіевич'Ь Свидницкій родилсл в'Ь с. Маньковкt Га·йс 
у., дtтство провел'Ь В'Ь с. Низшем'Ь Ташликt того же уtзда; В'Ь зтих'Ь при
ходах'Ь свлщенствовал'Ь его отец'Ь. По окончаніи 4-х'Ь классов'Ь Под. Дух· 
Семинаріи поступил'Ь В'Ь Rіевскій университет'Ь, но не окончил'Ь курса В'Ь 
послtднем'Ь, поступил'Ь на службу по акцизному вtдомству. Умер'Ь В'Ь 1871 го
ду лtт'Ь 36-37 отроду, перед·ь смертью ОН'Ь служил'Ь при Rіевском'Ь универ
ситетt В'Ь должности, кажется бибдіотекарл. Писал'Ь 111ел.кіл повtсти И3'Ь 

бьтта подоллн'Ь и подольскаго духоненства. Сотрудничал'Ь В'Ь «Основt», гд'k 
помtщенЬІ бЬІJІИ его «Вель�кдень у Подоллн'Ь», в'Ь «Rіевллнинt» «ПроmлЬІfr 
бЬІт'Ь правосл. Духовенства», «Гаврусь и Rатрусл» (и мн. др.) в'Ь Вол. Епарх. 
Вtд. («Жебраки»). Rраткіл біографич. свtдtпіл о пем'Ь в'Ь ст. профес. 
Петрова «Очерки Украинской литературь1» В'Ь «Истор. Вtстп » 1882 ,года сен
тлбрь стр. 529. R'Ь сожал'Ішію В'Ь статьt профес. Петрова оп'Ь ошибочпо 
назван'Ь Антоніем'Ь. Дtйствительно Антоній Свидпицкій бЬІЛ'Ь В'Ь Подольск. 
Сем., но умер'Ь В'Ь 1876 г. 15 лtт. мальчиком'Ь. За вtрность портрета л 

правдивость всего изложенпаго ручаюсь, племлнюш'Ь родной его свящ. 
с. Домниць� А. Бачинскій». 

3азначениП в напису «Антонін» був небіж письменників, син старшого 
:його брата JІкова. Так, в клірових відомостлх Гайс. повіту за 1861 р. в 

с. Низшому Ташлику значитьсл ш.1рафілльним священиком Jlrtiв Патрикієвич 

1) За нього сr>ажемо нижче. 
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СвидницькиП. «В'Ь семействt у него жена Іуліаніл Стефанова 23 г., дtти: 
Антоній 2 г., Екатерина 4 г. и Фекла 1 г.». Про цього Антона :И зга
дуєтьсл в напису. 

Бачинський зазначає, що короткі відомості про Свидниць1юго є в 

статті проф. Петрова, та дл11 своєі замітки він міг запозичити звідти хіба 
тідьки відомості про твори Свидницького. Про життл-ж письменника Петров 

в зазначених «Очерках'Ь» нічогісінько не пише. 

Біографи ·зазначають, що Анатоль Свидницький народився: 3 липнл 

1834 р. в с. Маньківці Гайсинського повіту на Поділлю, де батько його 
Патрикіfі Свидницькиіі свлщеникував, і canr письменник, оповідаючи про 

минулий побут православного духівництва 1), пише, що з батька його бу 
священик з 1830 р. Проте, документи, що ix 111и познаходили, цього не 
підтверджують. 

ll клірових відомостях Га:Ис. пов. за 1841 р. в с. Маньківці значиться 
«Свящепник'Ь Патриrtій Я:ковлев'Ь Свидницкій дьячковскій СЬІН'Ь об�'чалсл 
пр!f церкви читать, пtть и церковному уставу- рукоположен'Ь 1832 года 
Балтс1tаго уtзда В'Ь село :Крутеньке во Діакова С'Ь грамотою каковал имt
етсл ва лицо, а отиоль 1 834 года переведен'Ь Діаконом'Ь же сего уtзда К'Ь 
церкви села Паланки, а 1836-го года рукоположен'Ь во священника на 
настоящее :мtсто С'Ь грамотою каковал имtетсл на лицо. Л·kJ:'Ь 41. Чтеніе 
пtніе и катихизис'Ь хорошо знает'Ь. Чтеніем'Ь с. Писаніл и наставленіем'Ь 
прихожав'Ь при.тrtжно занимается. Поведеніл очень хороmаго». Такі-ж дані 
маємо в клірових відомостлх за 1839 р. і в церковних літописах с. Мань
ківки за 1891 р. В матеріллах, .які були прислані із с. Маньківки Под · 

€пархі.�шьному Статистичному l{омітетові в 1891 р. св.ящ. С. Смоленським 2), 

звачитьсл, що з міслцл липвл «1834 года Мавьковку ваблюдал'Ь свящ. 
с. Паланки l{арп'Ь Л:озtнскіfі по м. сентябрь 1836 г. Так'Ь как'Ь по доку
:ментам'Ь церковньrм'Ь за зт) времл R. Лоз1шскій подписЬІвалсл приходским'Ь 
свлщенником'Ь села Маньковки и кромt подписей дьлчка и пономар.я, есть 
еще подпись ділкона Патрикіл Свидницкаго, бьшmаго В'Ь то врем.я ділко
ном'Ь села Паланки, то, без'Ь сомнtніл, Маньковка бЬІла приписвЬІМ'Ь К'Ь сосf>д
нему селу Палавкt приходом'Ь В'Ь теченіи двух'Ь лf>т'Ь, 1835 и 1836 г. г. 
С'Ь м. сентлбрл 1836 г. по 1846-П г. в'Ь Мавьковкt приходским'Ь свлщ. 
бЬІJІ'Ь Патрикій Свидницкій, о котором'Ь В'Ь клировой вf>до:мости за 1840 г. 
сказано, ЧТО ОН'Ь обучаЛСJІ при церкви "читать, n1:ть, церКОВВОМу уставу И 

писать"; 21 нонбрн 1832 года рукоположен'Ь во діякона В'Ь село Крутенькое 

1) <КіевлЛНИН'Ь> 1869 р. ч. 92-93. 

2) Переховуютьсл в Кам'лнецькім іст.-арх. музеї. 
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·валтскаго уtзда, 1834 І'. перемt.щен'Ь на діаконское шtсто в'Ь с. Паланку 
Гайсинскаго уtзда, а 28 іюнл 1836 г. рукоподожен'Ь во свлщенника К'Ь церкви 
с. Маньковки. В'Ь 1846 г. перемtщен'Ь в'Ь с. Ташльrк'Ь Гайс. уtзда». В мет
риqних і сповідних книжках с. Мапьківrш Патрикіfі Свидницький, .як парафі
яльний священик, також підписуєтьсл тільки з 1836 р. 

Наведені документи, здаєтьсл, досить нено сві�чать про те, що Патри
кій Свидницький свнщеникував тільки з 1836 р., а підчас народженнл 
нашого письменника (1834 р.) з нього іще був дилкін с. Па.ланки, а разом 
з ти111 і приписної парафії с. Маньківки. 

Час народження письменника збігаєтьсл із наведеними ·документами. 
Так Баqинськиfr пише, що Свидницький помер 1871 р., 36-37 р. зроду; в 
клірових відомостлх за 1839 р. Анатолеві значитьсн 4 р.; в іспов. відо-
11юст. за 1840 р. - 5 р.; в клір. від. за 1841 р. - 6 р., - всі дати вказують 
.на 1834 р. 

Виникає питання, де-ж народивсл А. Свидницький? в с. Маньківці чи 
в с. Паланці, .яка зпаходитьсл в 4-5 в. від Маньківки. Точних що-до цього 
.даних нам не пощастило знайти. Біографи одзначають с. Маньківку, лк 
місце народл>еннл письменника. :Коли погодитися з цим, то треб� припу

·стити, що Патрикій Свидниць1шй, лк дилкін с. Паланки й Маньківки, жив 
під той час в с. Маньківці, можлива річ, в будинку священика, лкий під 
той час був вільний. 

О. :Кониський і А. Бачин�ький зазначають, що А. Свидницький пере
·був дитлчі роки в с. Нижчому Ташлику, а наведені вище документи свід
чать, що до 1846 р., се.б-то до 12-літнього віку він жив у Маньківці, отже 
не аби-лку частину дитнчих років він перебув в с. :Маньківці. 

В 1843 р. А. Свидницького відвезли до :Крутлнської �уховної школи, 
що в ній він учивсь аж 8 років. 

Ерутлнську духовну школу було відкрито в с. :Крутих 'Балтського пов. 
в 1833 р. й існувала вона там аж до 1862 р.; згодом її було переміщено 
до :м. Тульчина. До наказу 12 грудня 1850 .р. вона існувала за «проєктом» 
1814 р. За цим проєк.том школа складаласл з двох шкіл: «приходскаго учи
лища» і «уtзднаrо училища». «Прихuдское училище» скдадалосн з двох клас 
з однорічним курсом навчаннл в кожній класі, а «уtздное училище» з двох 
клас також, з двохрічним курсом навчавнл в кожній. В першій «парафі
лл:ьній» класі викладали отакі дисципліни: читання слов' лнського тексту по 
азбуці, часловцю й псалтирі, читаннл гражданського друку по книжках длл 
народніх шкід, коротка св. історія, коротка аритметика, чистописаннл й 
нотні церковні співи; в другій класі: коротка св. історіл, скорочений 1щте .... 
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хизис, російська й слов1лнська граматика1 початкові відомості з граматики. 
латинської1 аритметика й нотні церковні співи. 

В нижчій класі «уtздн:trо уqилища» викладали: поширений курс св .. 
історії, поширений катехизис, церковний устав, російську, слов1 лнську, ла

тинську й грецьку мови, аритметику й нотні церковні співи; в вищій класі: 
поширениfі курс св. історії, поширений катехизис, церковний устав, росій
ську, слов1лнську, латинську й грецьку мови, аритметику, загальну й росій
ську географію' й нотні церковні співи. 

Післл �ефор111и 1850 р. обидні школи були_ з1Єднані в одну під назвою
«уtздное училище». Викладові дисципліни теж було змінено. 

Нормальний штат педагогічної корпорації в дореформеній школі бу&, 
6 чоловіка, з такими назвами: 1) «смотритель» і вчитель латинської мови в. 

вищому «уtздному классt»1 2) інепектор і вчитель грецької мови в вищому· 
«уtздному классt», 3) вчитель латинської мови в нижчому «уtздному классt»,. 
4) вчитель грецької мови в нижчому «уtздному классt», 5) вчитель 2-го
«приходскаго класса» і 6) вчитель 1-го «приходскаго класса». 

3а отих часів узагалі по духовних школах панувала велика сваволл з-. 

боку адміністрації і вчителів. Про це свідчать «Очерки бурсЬІ» Н. Помл
довськоrо 1), «Воспоминавія Каменецкаго протоіерел І. Д. Лотоцкаго» 2)" 

та ипш. А в Rрутлнській школі1 лка була в І'Лухому місці1 дал-еко від куль
турних осередків1 це позначалося особливо. Вqителі й учні завсіди ворогу
ва.ш між собою. Вчителі били учнів різками, а учні і собі намагалисл за
подіяти лкусь прикрість вчителнм. Відносини поміж «смотрителем'Ь» і вчи:те
ллми теж були ворожі. «Взаимньrя отношеніл1- пише І. Я:нушевський, -
смотрителей училища и других'Ь членов'Ь учидищной корпораціи за все
обозрtваемое нами время (1833-1883 г. r.) ни в'Ь коем'Ь случаt нельзл на
звать хорошими� способствующими педагоІ'ическоfі дtлтельности: ,напротивt.. 
отношеніл зти вредили ей, разстраивал ел мирное течевіе ... так'Ь или иначе· 
задkше смотрителлми членЬІ училищной корпорація бьши враждебно на
строенЬІ по отношенію К'Ь ним'Ь. Вражда доходила иногда до смtшного;: 
напрпм1:р'Ь1 инспектор'Ь Аеанасьев'Ь1 по свид·втельству смотрителя Козакевича 
(в'Ь нредставленіи В'Ь Семинарское Правленіе от'Ь 24 мал 1849 г.), при 
встрtчt С'Ь ним'Ь или к·І>м'Ь-либо из'Ь его семейства, всегда плевал'Ь встрtч
ному В'Ь І'Лаза. Вражда между смотрителлми и ИХ'Ь подчиненнЬІми по вре
менам'Ь усиливалась и ВЬІЗЬІвала разнаго рода разсл1щованіл вЬІсшаго на
чалт,ства, обЬІІшовенно оканчивавmілсл оставленіем'Ь службЬІ при училищt. 

1) Н. Помлловс1tій «Полн. Собр. соч.• СПБ. 1897, стор. 303. 

2) <Воспоминаніл Каменецкаго протоіерел І. Д. Лотоцкаго•, І"\ам'лнець 1910. 
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неугоднЬІми смотрителям'Ь лицами (Вь 1841 г. инспекторомь КозловЬІм'Ь, вь 
1845 г. учителями: 3аморс1шмь, Станкевичемь, Волосевичемь, вь 1852 г· 

инспектором'Ь АеанасьевЬІм'Ь".). Бь�ли случаи оставленіл при таких'Ь обстол
"Тельствах'Ь училищноИ службЬІ смотрителемь (вь 184 7 г.) и смотрителемь 
вмtстt сь тtмь лицемь, удаленіе котораго б11.10 ему очень желательно 
(вь 1883 г.)» 1). 

За час перебування А. Свидницького в Крутянській школі (1843-
1851 р.) там перебувало 25 вчителів 2). 

Подільська духовна семінарія, підчас перебування в ній А. Свидпиць
хого (1851-1856 р.), існувала за статутом 1840 р. й складалася з трьох 
·:відділів: нижчого, середнього й вищого, з двохрічним курсом навчаннл 
па кожному. 

Викладові дисципліни по роках було розкладено таким чином: 
Нижч и й  в і д  д і  л. 1-й рік: катехи:шс, початки реторики, загальна 

історія (стародавня доба), . початки алгебри, геометрія, грецька й латин
,ська мови. 

2-й рік: читання Мусієвих й инших іrторичних книг «вtтхаго за
вtта», «руководство К'Ь позпанію и употреблепію церковно-боrослужебпмх'Ь 

;кпигь», реторика, короткі відомості про поезію, загальна історія (середня 
fi нова доба), геометрін, пасхалія, грецька й латинська мови. 

С е р  е д п і й в ід д і  л. 1-й рік: читання учительних книг «вtтхаго за
·вtта», церковно-біблійна історія, фізика, природознавство, читання гр�цьких 
і латинських письменників з перекладом і розборо111� 

2-й рік: читання пророчих книг, св. герменевтика, церковно-біблійна 
історія, природознавство, сільське господарство, логіка й психологія, читання 
:грецьких і латинських письменників з перекладом і розбором. 

· 

Ви щ и  й в і д  д і  л. 1-й рік: чи гання св. письма «новаго завtта» з тлу
·маченпям, догматичне богословіє, наука про віроісповідання, єресі та роз
коли, гомілетика, . загальна історія христілнської церкви, наука про цер

ковну старовину й обрядовість, патристика або наука про св. отців, читання 
·СВ. отців грецьких і латинських з розбором філологічним, гомілетичним і 

·богословським, початttи :медицини й загально-народній лічебник і сіль
·ське господарство. 

2-й рік: читання деяких частин св. письма з докладним тлумаченням, 
.-етичне богословіє, «уче�іе о должпостях'Ь пресвитеров'Ь приходских'Ь», 

1) І. Е. Янушевсн.ій. <Истор. сві>дішіл о Крутлнсн.ом'Ь и Тулr.чинсн.ом'Ь духовнь1х'Ь 

училищах1». сТрудЬІ Под. церк. ист.-арх. общества). ВЬІп. 12. Кам'янець 1916. 

2) Список вчителів та ивші відомості про Крутянську шк. див. в ст. Янушевського. 
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гомілетика, основи церковних sаконів і канонічного права, історія росш

ської церкви, читання св. отців грецьких і продовження медицини 1). 

3 наведених програм духовних шкіл і постави там вавчаннл видно.· 

лка схоластичність і мертвотність царювала там у сфері науки й JJRC сва

віль ство й дикунство що-до виховання. Така постава справи не обми

нула пашого талановитого письменника. Йому самому довелося про:fіти цю· 

школу П на своїх плечах перенести всенький тягар тогочасного виховання. 

В «Любораць:ких» він дає нам цілу ниsку 1шртин, які хара:ктериsують ці 

роsсадпики освіти й фабрик уваннл прийдешніх :керівників церкви й темних 

народніх мас. 

Потрібна не аби-яка сида волі, щоб не впасти в одчай ti такого 

режиму П науr>и. 3роsуміло, що й Свидницького все це страшенно гнітил.01. 

І'іо'!11у хтілосл видертися з такої школи і йти 
. 
шукати живу науку. Сами 

соціяльно -економічн і умови того часу вимагали такої живої науки від тих1 

хто не хтів одстав:tти від життя. Свидницький Порвав is схоластичною ва,-
. ' 

укою семінарії й пішов до університету шукати живої науки. 

Слід звернути увагу на при чини тих непороsумінь між батьком і сином: 

Свидницькими, яві довели до повного розриву між ними, навіть до про

кльонів батькових. Анатоль покинув духовну семінарію sa рі к до закінчення 

й пішов до університету. Це порушувало традиції й патріярх альний спокій

ний побут у родині Патрикі11. 3 нього була людина мало освічена, . він 

«обучалсл при церкви читать, пtть, церковно111у уставу и писать» 2). Він зна�· 

«чтепіе, пfшіе и 1.атихиsис'Ь хорошо. Прочитал'Ь книгу Іереміи Пророка» 3). 

«B'L воскреснь�е и праsдничньrе дни пропов·вди из'Ь 1шиr'Ь прихожанам-ь. 

прочитьrваеТ'ь» 4). Сеіі був «3 'тих старих ще пап-отців, що у бакалярів вчи

лися, після сам бакалярував, а там помаленьку і до попі вства дійшов» 5). 

3 такою освігою далеrtа не підеш, отож річ зроsуміла, що ві н не міг sрозу

міти тієї жадоби світської освіти, яка зародилась у й::�го сипа, і лка відри

вала сина цілко111 від дідичної духовної касти. Це розбивало старі мрії

батькові бачити сина на духовніfі посаді , навіть на посаді архі рея. Це ті 

неnороsуміннл, які були раз- у - раs поміж батьками й дітьми в 50-х роках, 

вони лсr,раво відбилисл в «Отцах·ь и дtтлх'Ь» Тургенєва. При1ипу Їх тре ба 

шукати в зміні соціяльно-економічних умов життл, що наступила за тих 

1 ) Відомості про Под. дух. сем. див. у· Д. С-кого «Ист. сві>д. о Под. дух. сем." 

Кам'лнець 186{) р. 

2) Клір. від. Гайс. пов. за 1840 р. 

•) Клір. від. Гайс. пов. за 1839 р. 

4) Клір. від. Гайс. пов. за 1857 р . 

• 5) А. Свидницький «Люборацькі» Київ HIOl, ст. 4. 
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часів. Друга причина, - це ті злидні, ·лкі панували в родині ПатрикієвіИ. 
Сам А. Свидницькиfі, описуючи минулий побуl' православного духjвпицтва 

на Поділлі, каже, що батько його не мав за що справити теп.ч рнсу на 
зі111у й ходив у кожусі 1). Rрім того, що на Поділлю , взагалі, «православне 

духовенство жило тоді вельми вбого» 2) , ПатрикіИ мав дотого велику родину. 
В клірових відо:мостлх за 1841 р. значиться: «В'Ь се:меИствt у него жена 

Матрона Лаврентьева 32 г.; дtти их'Ь Іаков'Ь (обучаетсл читать) 10 л" Ана

толій 6 л., Исаій 4 г., Марі я 3 г.», а за 1857 р. ще «Іуліаніл 15 л., Амос'Ь 
( обучаетсл в-ь У малских'Ь училищах-ь в'Ь пизшем-ь отдtленіи) 12 л.». За такого 
свого .матерілльного стану Патриrtієві хтілосл бачити свого сина лко мога 
mвидче на поса11і, юtо мога швидче скинути з свої х: пліч заию видат1ш на 

його, а :можлива річ і чекати собі від нього допомоги. Цеfі розрив з бать

ком дуже тлжко відбився на матерілльному ставі Анатолієвому. В Rцїві він 

опинивсл без услких засобів до життл, що й не дало йому спромоги скін

чити. універс�тет . 

Мова в сім'ї Свидницьких вживаласл українська И польсьюt. О. Кони
ський зазначає, що Патрикій СвидницьтіиП, проживши 70 ровів (нпродивсл 

1800 р.) , ніяк не міг навчитисл говорити по-московському, а в клірових 

відомостлх про ·сина його Якова позначено, що «1штихизис-ь прихожанам'Ь 

об'Ьлсплет'Ь на малороссійском'Ь лзщtt» 3) . 

На портреті А. Свидницького, лкий переховується у проф. Сіцінського 

власною рукою письменню•а написані такі вірші: 

А далі: 

«Rьшь плуr'Ь, козаче бь1рьr ніж 
Де здьібаешь вороженька, таі заріжь 

Анатолій Свидвицкій». 

«Люблю тебз, братз 
Розум'Ь твій шаную 
На памлть тобі 
Образ'Ь свіИ дарую. 
(П�трпкіевичу Свидниц.). 

Якому братові письменник дарував свій «образ'Ь » невідомо: кути Портрета 

обрізано, щоб вставити портрет в круглі рямки, і ім' я відрізано. 

Опис актової книги Киї вського центрального архіву, складениft: А. Свид

ницьким, ми знайшли в Кам'.янецько.му істор.-архео.1огічно111у музеї між ин-

1) «Кіевл:» 1869 р. ч. ч. 92 і 93. 
2) О. Огоновський «Исторін литературь1 руской» ч. ІП, відділ 1. Львів 1Е91, ст. 529. 
8) Клір. від. Гайс. пов. за 1861 р. с. Нижчий Ташлик. 
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mими описами того-ж-таки архіву. !Іа обгортці опис має таку назву: «Опись 
актовой книги Кіевскаго центральнаго архива № 11. Составю1'Ь А. П. Свид
ницкіИ:. (Оффиціальное изданіе архива). Кіев'Ь В'Ь университетской · типо
графія 1879» і на звороті обгортки: «Печатало по опредtленію Правленіл 
Университета св. Владиміра. Редактор'Ь Н. Бунге». Актова книга мала ота
ку назву: «Книга Житомирскал гродскал, записовал и поточнал 1609 г.». 

Опис займає 29 сторіноrt дрібним шрифтом, в ньому зарсгістровано 445 актів. 
Коли саме скдадено опис, не визначено. Можна гадати, що його складено 
підчас служби Свидницького в Київському центральному архіві в 1869-1871 р 

Підводячи підсумки нашій роботі, можна сказати, що нам пощастило 
знаfіти матерілли, лкі, хоч ще й невповні, з' лсовують освітній, родинний, 
матерілльний і службовий стан батька нашого письменника; пощастило до
бути відомості, шt було поставлено навчання в Крутлнській духовній школі 
:й І{ам' лнецькій семінарії, де вчивсл рисьменниrt. В старих біографілх про 
це так що fi нічого ве сказано. На вашу дум1tу, ці відомості мають ве 

абИ-лку вагу. Вони до певної міри з' лсовують причини тих непорозумінь, 
лкі виникли між бать�ом і сином Свидницькими fi причини, чому письмен
ник залишив духовну семінарію за рік до закінченнл, а таrtож допоможуть 
:знаfіти в творах письменника автобіографічний едемент. . 

ЗнаИдені-ж нами вірші й опис архівної книги додають нову дещицю 
.цо творчости Свидницьrtого. 

Але, треба зазначити, що цього всього ще надто мало, щоб скласти 
повну біографію А. Свидницького, П дуже бажано було-б, щоб усі ті, хто 
має хоч лкі нідомості про життя :й творчість письменника, поділилисл ними 
в інтересах науки й суспільства. 

Евтим Філь. 



До життвпису Степ. Руданського. 
(3 нагоди 50-літньої річниці поетової смерти). 

І. 

П'ндесять літ зминуло, відколи помер Руданський (1873), і перед 

Усеукраїнською Академією Наук стоїт�. невідкл:адна повинність - дати на
решті академічне виданнл всіх :його писань. Разом з тим треба було-б' .якось 

.докладніш вияснити :й його життєпис, ще й досі дуже-дуже неосвітл('НИЙ. 

Серед дослідчих катедр, які позасновував па У країЕІі Наук.овий Rомі

'Тет Г лавпрофобру, є в Кам' .янці Подідьському одна така, де з особливою, 

.великою увагою студіюють українських письменників-п о д  о л ян. І дохо д ять -. 

·таки до певних позитивних Здобутків: це видко, хоч-би, із статтів т. т. Ге
расименка та Філ.я про Руданського та про Свидницького, надрукованих у 
У кн. «Записок Іст. Філ. Відд . ». Та заразом видко s них, що джер('льноrо 

.життєписного матеріялу і в тих дослідни ків ne гурт. 

Тому л вважаю тепер за рі'І далеко не зайву, ба й потрібну - дещо 

подати нове, дещо нагадати маловідоме старе. До такого призабутого ста

рого матеріалу належать і два дописи в київській газеті «Рада» 1907 .Р· 
.з Хомутин ців, рідного села Степ. Руданського. 

п. 

Про х л оп ' я ч і  літа Степана Руданського знаємо ми аж надто мало. 

В. Герасименкові, па підставі церковних записів, пощастило встановити 

деякі важливі хронологічні дані: а) Степан Руданський народи всь 25 груднл 

(ст. ст.) 1833 року; б) в нього був старший брат Грицько (народ. 1831 р.), 

двоє молодших -Юхим (трома роками молодший) та Олександер (на сім літ 

молодший) та дев'ятьма роками менша за нього сестра О льга; в) учивса 

Степан 1843-184 7 р. р. у Шаргородській парафію1ьніИ і духовній школі; 

а мабуть 184 7-1853 р. р. -учивсь у Rам' лнець-Подільській духо�ній семі

нарії 1). Ті11ьки-ж ці_ сухі й скупі хр)НО.1огі'Іні да.ти, хоч і мають безпе-

1) Дата 1847-1353 р. р. - здогадна й непевна. Скінчив Руданський курс ПодільськоТ 
семінаріТ мабуть допіро 1855 р.: це я висЕІовую з дат-підписів під його віршами. 
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речну вагу, носять характер чисто-надвірній і не дають нам пізнати Степа

нову хлоп' лчу психіку. 

Варто передрукувати в повній основі допис Прохора Ворона, уміщениа 

в «Раді>' 1907, ч. 158 (= 13 липня). 

П а б а т  ь ків щ и лі С. В. Р у д а нсь к о г о. 

(3 подорожніх вр�жінь). 

Все, що має такі чи инmі відносини до якого-небудь уславленого чоло

ловіка, який своїми вчинками зажив од широкого круга громадянства лю

бови і прихильпости, все це, - кожному звісно, - має свіfі_ інтерес. Через те 

.я хотів-би поділитися з шановними читачами «Ради» де- якими вражіннями" 

.я1tі трапилося мені пережити, побувавши в с. Хомутинцях, батьківщині 

незабутнього С. В. Руданського. Хто з нас ще на шкільних лавках не зачи

тувавс.я його втішни111и без міри, музикально складеними співо11Іовками? або· 

де тільки не чуть його пісень: «Повій, вітре, на Вкраїну» , «Колір чорниn» 

та инш . . ? Біографіл-ж цього-ж поета така коротенька, та1t мало про нього 

розказує. що гріх бул:о-б не розізнати од старожилів на батьківщині поета. 

хоч що-небудь про його. 

Маючи цей замір на думці, н цього літа нкось і помандрував пішки у 

Хомутинці. Увійшов л в село. Так-собі не зовсім з бідних сіл, але й ба

гацтва не дуже-то видко. Тлrнетьсл через усе село широченька вулиця � 

малесеньким ставочком і містко111 посеред села. На південь од села вид-

піютьсл рндки топ олів Голнківської е1юномії гр. Гейдена, а на ліво його-ж. 

ліс на доволі високих ска.шх, а внизу широченний став. Пейзаж не поганий� 

Л попрнмував через головну у лицю села, шукаючи школи . Коло вис очевько 

:мурованої церкви недалечко .11 й найшов ЇЇ. В школі, нк вилвилосл, дочасно 

проживав дяк - молодий, риженький, з· прищуленими очима і борідкою чо

ловічина. Познайомилися, стали балакати. Але раптом мене вразила одна.. 

штучка: на столі л�жало знамените «Вtче» 1). 

- Це аи випису єте? - не втерпів л, питаючись. 

- Еге, - одказав мені дяк: - Славна газетка". Тільки чогось дуже жидіR 

лає, - додаn він з тривогою, примітивши мої па газету погляди. 

Ви самі вибрали її? - спитав л, буцім байдужісінько . 

Еге, сам, - одказав той споrtіПніще. Нічого собі! не дорога главне ... 

Гм!" А батюшка, - щ6 перед плачує? 

Він, здаєтьсл, «Русская Землю> 2) . Тан, так. 

А учитель? 

Учитель нічого не виписує; дітей багато, й жінка-б чи дозволила-б. 

') Цинічно-чорносотенний орган. А. Rp. 
2) Теж із чорносотенної преси. А. Rp. 
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Л замовк на хвилину. Піп - «Русскую Землю», дяк - { Вtче», а учи
тель." - ціле нічого! .. О, поете! щбб ти знаn, які тепер поводирі для людей 
того села, в якому ти родився, того народу, який тобі був такий милий! .. 

:Мимохіть набігла думка в мою голову". 
Знаєте ви що-небудь про Руданського? -запитав я дяка, помовчавши .. 

- Тут на цвинтарі є похований батюшка Рудансь1шй. 
- Аг<1, це його батько. Ну, ,все їдно, покажіть l\reнi його могилу, -

попрохав я. 

Пішли ми на церковни:іt цвинтар, бал�шаючи. Довідавсь я, що мій 
колега-з Троїцького манастирл, що в Rам'лнці. Був «кундієм», ЛІt драж
нять Їх. 3 дальшої з ним розмови стало мені .нено, що він безневинна лю
дина, нічого чорносотенного і в заводі в ньому нема, а «Вtче» виписав -

ні краплі не вміючи розбіратисл в друкованім слові. «Аби дешевше!»". 
- От і його могила, того батюшки, - показав дяк. 

Проста дерев' яна огорожа, хрест камінний, сашиfі звичайний. Поруч
друга неогорожена 111огила, матері С. В. Не було-б і знати її, лк би не 
кубічна підвалина в к.аменю з дірою по-середині, де був хрест, та десь 
розбився, й не Rвісно де куски поділися. Над обома :могила11ш здорова, 
стара rруша-дич1tа розкинула свої деркі віти". 

Почав я розпитувати длка, чи є у них в селі такиfі чоловік стариfі, 
щоб пам' ята в поета Руданського, батюш1ювоrо. сина. Длк назвав мені Rіль
кох. Побродив я по селі, розпитуючись людей, і нічого не міг дознатися. 
Нарешті спинивсь :коло чолові1tів, що будували погріб, і привітавсь До пих. 
Між щ1ми був один старезний дід, на якого л поклав останню надію роз
відать що-небудь про дитячі літа поета. Але помиливсь. Дід був небала.
кучий і пі чого не пам'ятав. Обізвався другий, руденький з клиюtуватою· 
борідкою чоловіrt, лк добре вислухав, хто я і чого од них бажаю. 

- Та чом не знаєм? знаєм добре Пого! JI сам служив у батюшки Ру-
данського. Ще хлопце111 був, підпарубочим". І панича добре знаю ... 

- Роsкажіть з ласки своєї, - попросив я нетерпляче. 
- Чудний, дуже чудниіі: панич був, трудно й пошукати такого, - почав 

чоловік згадувати. - Ще з малечку вдавсл такий пецеремонливий; до всл
кого тобі доступить, до всякого забалакає." Чи бабу тобі стріне, чи діда 
якого, то так розбалакається, що аж сміх тебе розбере, слухаючи. Ну і 

жартовливий з лихої години був! JІк тепер бачу його, такий: Ееселиfі". Нігде 
смутним його не зобачиш, хоч би й: лка пригода з ним: трапиласл. Була в 
батюшки біла, дуже бриклива кобила. JI йще пам'ятаю: лк хотів я на пю 

сісти, він сказав мені: «Ей, Хв<1тію! не сідай на цю білу кобилу, бо зазнаєш 
то-то лиху годину!»". Чудний, чудний був! Був у нас старий Мордко, такий; 
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-еердитий, рибу ловив .атірами он у тому ставу. Але панича так любив, 

-Господи! Хоч був скупий он як, але приИ:де панич до нього з удкою, то й 
човна йому кращого дасть, навіть с.ам завезе И покаже, де більше окунці 

берутьс.а .. Він тоді і столяркою і чим хочте забавллвсл, по хазлйству часто 

помагав другим - чи хлопцлм чи чоловікам, просто до вс11чини він тобі ама-

1'Ор. А скільки він снопів перевозив!" Батько навіть дивувавсь, а. сестра 
·одговорювала од такої роботи ... 

- А де він зразу вчивсь?- спитав .а. 

- А в Шаргороді, здаєтьс.а. Так, так, у Шаргороді. Потім ще у :Кам'янці 
і навіть у Петербурзі - на дохтора". 

Знаю, знаю цє. 
А ви-ж звідrш знаєrе? Може, родичі будете? - запитав мене Фотій. 

Ні, ось із цеї книжечки. 

Я розкрив твори Руданського т. І і показав його портрет. Всі робочі, 

навіть старий дід, жінки дві й діти зійшдисл до книжки. Л trогллдав на 

·етарого діда, думаючи: «Може це обличчл щось і тобі пригадає?». Але той 

·баПдужісінько дививсь і мовчав. 

- Оце, це він. самиіі, - сказав Фотій. Тідьки вже з вусами". 
Тут .а розказав людлм, де вмер, і від чого, і де похований був поет. 

- А чи не чули, Фотію, од нього лких байок, то-що?- запитав н чоловіка. 

- Ого-го, та ще й скілько! Він геть записував їх, розпитував, де хто 

яку ни знає, і сам складав Їх. Ото напише тобі «артикула» так гарно до 

прикладу, ходить сам по садку, часом з листочком, та й співає Пого". 

- Що сам складе, те й співає? - перебив н чоловіка. 
- Еге-ге! Сам і голос прибере тобі. Або прийде до мене чи до других 

·робітників на току, чи так де на оказію лку, -- бо й на оказії йти не цу

равсл, - от і заспіває нам артикула свого. Господи, смішив народ! І те 

пам' лтаю, .як він пам співав про жидів, що в Єрусалим з Іванцем брели, .як 

грубих жидів навкруги купи комашні розклав спати Іванцьо." 

Фотій розказав байку до 1:інцл. Всі робочі сміллисл, переставши ро

·бити дідо. Л розкрив книжку й сказав: 

- От л вам ще трох!і прочитаю писань. 

Л прочитав зо-три спі1юмовки навгад, де одкриласл книжка. 

Потім став перепрошати, щоб не гнівалися, що забалакався з ними 
і од роботи одстали. 

Люди неначе опам'яталисн і, сами собі дивуючись, що тільки часу 

.прогалли, пильно вз11лисл до дерева та . сніпків. Л зобачив, що більш не 

,вивідаю нічого. І не помилився, бо Фотій обізвавсь нарешті знов: 
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Воно-б то можна багато пригадаtи, але на думку не найде. Щбб так 

коли свлтками навідалисл, щоб розбалакалися люди." А тепер нема часу". 
3обачив я, що й досадно трохи длдь1tам на :мене, - ще раз попрохав . 

вибачення й попрощавсь. 

- (Чом я, справді, не в свято зайшов!» - пожалкував я. 

Було вже з полудня, як л вийшов з Хомутинців до дому. 

Прохор Ворон. 

ПІ. 

Антиреліrійність у рідному селі РуДансьного. 

Гумористичnих «llриказок'> у Руданського є 218, -і ціла Їх четвертина. 
(аж 54 приказки) висмівають представників р е  л і  г і  ї (попів, ксьондзів, цер

ковних старост, дяків), глузують з культа свнтих, бер уть на глум церковні 

таїнства (причастя, в тому числі), і т. и. Де1tотрі з тих антирелігійних

«Приказок» настільки богохульно-.порнографіqні, що я, в перше публікуюЧ:и 
писання Руданського в 1896 і дд. роках, навіть не зваживсь 1·х пустити в 

друк: довелося так і залишити Їх у рукописі. 

Ті антиредігійні «Прикаюш» носять цілком н а р о д н 1 п характер. Вже 

тт апріорно можна було-б думати, що Їх наслухавсл хлопець-Руданський не 

де, лк у своїх-таки ріднИх Хомутинцлх ; мабуть, через лкісь причини (що 
Їх варто-б дослідити з соціяльно-економічного боку) хомутинець1�і люди ви
робили собі більше ві.1ьнодумности, ні� люди в инших подільських селах. 

У В. Герасименка ми про хомутинецьких селлн знаходимо й реальну,. 
фактичну вказі вку, яка -справді стверджує наш апріорний здогад: - Селлнство� 

серед якого Ст. Руданський виріс,-1tаже В. Герасименко (ст. 20),-вилвило 
себе не дуже старанним що-до церковних одправ, а також і до різних цер

ковних церемоній. В «Новозаписаному літописові с. Хомутинець (1898)» про 
це говоритьсл так:fприхожане К'Ь богослуженію, говtнію, поминоненію умер
ших'Ь усердн11 не особенно, равно как'Ь К'Ь богомольлм'Ь . Rрестнмх'Ь ходов'Ь 

І 
и общест�ннЬІХ'Ь молебствіИ 

' .. 
І 

Ще характеристичніші 

ські:И «Раді» 1907, ч. 89. 

допис. 

не б11вает'Ь>j 
звістки подає допис 1907 р., уміщениfі у ки�в-

� і н н и ц ь к и  й п о в і т (на Поділлю). В с. Хомутинцлх, вінницького 

повіту, де родивсл С. В. Руданськитт, на Благовіщення був пйвний сход, на 
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Іtотрім громада одноголосно постановила зменшити духовним пла.ту за 

-треби. У становили таксу таку: 

Попові і дякові: 

За похорон старого - І карб. 

малого - 60 rщп. 

За шлюб- І карб. 

За молебінь укупі з аrшфістом - 30 коп. 

За слу;веніе - 15 �>оп. 

За сповідь (без с�>ладJш) - 4 r;оп. 

А також не нести натурою: курей, горішш і хустоrс 

Написали люди два приговори з такою таксою; один екземпляр при

несли і до попа. Останній, лк прочитав, кинув ним об землю. 

- Ти-ж нащо, батюшко, кидаєш? Це наша працл! - сказав один чоловік 

я депутації. 

- Ідьте до благочинного; л не можу на те пристати. Що він скаже!-
'°дхрещувавсл свлще-ник. 
. - Ідьте, батюшко, r•раще ви, ми не поїде1110, - сказали мужики.·- Це 

ваш інтерес. Лк вам благочинний такий добрий, хай вам: із свого жалу
вапнл вділить ... 

- Що це ви здумали, люди добрі? Л-ж сімейний чоловік!- благав уже 

свлщеник, зобачивши, що не жарти. 
- Ми також сімейні... Б еріть приrtлад з нас, лк. ми живемо: по три по 

штири чоловіки з дітьми на десятині. Вам казна - платить, ланв:и - вжи
ваєте, а нк ще хто по добрій волі щось принесе, то й буде з вас! .. 

Оставила. приговор депутація і· пішла. 
У вівторок (27-го березнл) умерла в когось дитина. До свлщеника 

прийшло 50 душ селлн і 1 О уповномочних і сказали, що за похорон запла
тлть по постанові- 60 коп. 

Панотець одмовивс11 ховати, зразу сказавши: 
- Нехай три дні лежить, то не піду! .. 
- То ми, батюшко, сами поховаємо. Лк з нами не_ погодитесл, то до 

штунди пристанемо. .. ; 

Свлщеник післл цього сказав, що буде ховати всіх дурно. Дитину по-
ховав, лк слід, - і 60 коп. ,  що дали йому, сказав роздати бідни� · 

Приговор був складений: з тієї причини, що перший свлщеник брав 
за треби менше, ніж. теперішній молодий. 

[Таке, чисто індивідуальне й чисто місцеве поя:снівня, .яке дає цьому 
фактові дописувач, безперечно не глибоке. Ми-ж знаємо багато сіл, де�'попи 
справді шкуру дерут:Ь за треби, а про те побожні люди пнутьсл-такй: до 
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них, хоч і крехт.ять i лаютьсл на їхнє здирство. Та навіть з того що каже 

цей самий дописувач далі, можна бачити, що й по сусідніх селах де попи 

плату за 1·реби не збільшили, видко такий самий вільнодумний рух. Знати, 

що це настрій- цілої округи. А. Кр].: 
@ход, па л к ім постановлено зменшити плату за треби, був у с. Голя

ках ще год тому назад . . .  Цей, так сказать, «антипопівський» рух обхопив у 

цьо111у році і инmі села. Після Голяrtів і Хомутинець такий сход був у селі 

Глинському. Далі- у с. Радівці. Радівський священик вмовляв не робити 

такої постанови й, :між инmим, сказав громаді: «Ви так хочете зробить, .як 

.зробили в Гол.яках; ви гошнtівським дюдл111 не дивуйте, бо в Голяках по
�адл - «Гапка» (=походить із селян), а піп - «Данило:!> (=походить із селян). 

Вони з мужиків, то можуть обійтись без того доходу, а ми ні». А люди 

радівсь1tі й одказались: «Я:к той батюшка може обходитись так, то можете 

й ви:!> - і зробили по своєму, себ-то написали такого приговора і один при

мірник послали в консисторію. 

Цими днлми був с-код нащот тих самих треб і в с. Рулівц.ях, але лю

дей було не доволі, і справу одкладено до другогq разу. 
Духовенство дуже стурбовано цим11 постановами . Найгірше припадає 

·бідним дякам] (,,Рада» Н)О7, ч. 89). 

IV. 
Найперші письменницьr{і проби пера в Руданського. Впливи од російської й 

польської романти ки. 

Rоли п о ча в Руданськ иfі писати? Чи ще на Поділлі , в семінарії 

JЧИвшись? чи (спитає л1tийсь скептик) може допіру в Петербурзі? І під 

я к ими літературними впливами писав він? 

«Одесит» у «Зорі» 1886 р., а окрім нього Мих. Комар (коли-б не сам 

Rомар і був тим «Одеситом») в передмові до першого тому творів (1895, ст. 5) 
за .явили, що перші Руданського писаннн припадають ще на с см ін а р сь к і 

часи. Та на жаль, вони сами 1) підкопали були всяку довіру до своїх ука

зівок, бо до таких ніби дуже ранніх поетичних витворів Руданського (ще з 

семінарськ ого періоду) залічили вони його пісню «Повій вітре на Вкраїну». 

А вже-ж .цю пісню склав Руданський аж у Петербурзі 26 липпл 1856 р.: 

це вже в Петербурзі вдававсь він у цій пісні з благаннлм до вітра- повілти 

з півночі на Вкраїну , «де покинув він (поет) дівчипу»;-ми точно про це 

знаємо з його власноручного підпису 
'
під автографічним оригіналом, в його 

рукописній повній трохтомовій збірці його віршувапнів (так звано! «пер-

1) Краще сказати «вію, бо в мене нема ані найменших сумнівів, що сОдесит� 

М. Комар - це одна особа. Стверджує їхню ідентичність і О. О. Єфремов. 
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шої редакції»). Виходить, що в т а к и х  питаннлх покладатисл на свідоцтва, 
«Одесита» та М. Комара - не слід. 

, Лиш отал авт о г р а ф і ч н а  sбірка «першоr редакці'і:., з точно зазначе
нимидатами (місцл і часу, де й :коли що писалосл) і повинна бути длл пас 
єдиним п е в  п и м джерелом длл вслких наших міркувапнів про хронологію і 

місце поетової творчости. Еористуватисл тими датами тепер легко може ко-
жеп, бо 189 6 р., видаючи у Львові ІІ і ІІІ т. т. писапнів Руданського, л, на. 
підставі «першої редакції», длл всіх його поезій 1851-1859 р. позазначав 
хронологічні дати 1). І отож не 3 хистких, збивчивих перекаsів, а саме 3 

тієї точної автографічної sбірки Руданського видко, що віршувати почав. 
Руданський справді таки ще в с емі нарії, 3 1851 р. Варто зазначити, що 
всі беs виплтку його поеsії 1851-1854 р. р. писано не в Хомутинцлх серед. 
сподіваного вакаційного відпочинку, тільки в К а  м' л н ці - П о д і  ль с ь  к ом у. 
Бо не. в Хомутинцях, а в Кам' лнці, це видко з підписів, перебував хлопець. 
навіть улітку, канікуллрним час.ом, - принаймні декотрі роки (Між иншим: 
чи не покаsує цей факт, що вже й тоді бували деякі нелагоди з батьком?). 

Що-ж саме написав Руданський п а й п е р е д  те? 
Коли-б ми зважилисл повірити тим

' 
(павманнл поставленим!) датам, лкі 

попідписував до кожної поезії видавець - Комар у І томі «Творів Степ_ 
Руданського» в 1895 р., то виходило-б, що Рудапсший почав свою творчість 
перева.жно з ліриrш: пісень і романсів. А насправжки було не так. Най
перші витвори Руданського, хараttтерні длл 1851-1854 р. р.-це довгенькі 
б а лад и: «Два трупи» (або «Роsбійник») 1851, «Вечерниці» 1852, «Упир>> 
1853, «Хрест на горі» 1854, «Роомай» 1854, «Люба» («ЕраИ: пещери два ду
бочки») 1854;- а ліричних віршів було тоді JІ;уже мало: за 4 роки тільки 
5 коротесеньких Поеsій: «Сиротина л безродний» 1852, «Ти не моя» і «Мене 
забудь» 1854 (обидві в один день 19 лютого), «Чорний кольор», переклад-. 
з польського 1854, «Не дивуйтесь, добрі люди» в posrapi літа 1854 (29 червнл, 
Кам'янець-Подільський). Ясно, що Руданський- лірик (так само, лк і Ру-
данський-гуморист)- це вже поет петербурського періоду, ще не подільсь
кого. На Поділлі 3 нього був б а лад н о-р о м а н тич н ий е пі к. 

Здається, що українські літературні симпатії викликав у хлопці-Ру
данському Шевч е н к і в  «Кобsар». Принаfімні, в найпершій поемі Рудан
ського «Два трупи», що починаєтьсл словами: «Так то було на Вкраїні 
давньою порою», злегка вже відчувається поетова знайомість із «Кобsаре:м». 

1) Моє видання Руданського, правда., вже да.вно вичерпалося; а.ле Юл. Романчук 

як передруковував Рудансвкого наново (Львів 1912-1914), то Дуже точао використаR 

усі мої хронологічні вказівки і нічого не праминув. 
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Але треба думат'и, що не міг подільський семінарист Руданський, ви
хованець губерні.нльного rброда Rам' янця, утікти ані од російського впливу 
через школу, ані од польського впливу через живе оточення: 

Хто-ж із р о с  і й с ь к и х  письменників міг мати над ним силу? Петров, 
кажучи про певний російський вплив на Руданського, добачає Їдейну схо
жість між «Еремушкою» Некрасова та «Наукою» Руданського, між п'яниць
кими віршами Кольцова та «П'яницею» Руданського 1). Тільки-ж такий вплив 
(коли він справді одбувся на Руданському) міг-би скоїтися вже аж у Пе
тербурзі, бо «Науку» з її яскравими соціяльними мотивами і «П'яницю» на
писав Руданський аж 16 серпнл 1860 р., після 5-літньоrо перебування в 
Петербурзі. А в семінарії на Поділлі він длл своєї баладної творчости міг 
шукати російських зразків хіба в баладах Жу к о в с ь к о г о. Безперечно, 
що він їх читав (та мабуть і на пам'ять вивчав у школі?). У поемі «Вечер
ниці» 1852 р. відчувається несумнівна знайомість із баладами Жуковського, 
а в «Уі:Іирі» 1853 Руданським у чорновику своєму навіть свідомо позакрес
лював ті строфи, лкі в нього надто близько збігалися з відповідними стро
фами «Свf:тлапЬІ» Жуковського. А от у поемі «Хрест на горі» 1854, що 
починається словами: «За Rиївом, коло Дніпра, лк .синь синіє ліс дрімуqий», 
і початок і всенький віршови� склад нагадують собою велику російську 
(писану ще 1824) поему «Чернец'Ь» ·К о з л о ва, що прилтелював із Жу
ковським і що його пое\\іЇ « Чернец'Ь» навіть Пушкін «ввимал'Ь в'Ь сле
зах'Ь восторга». 

Козлов міг длл серцн Руданського бути навіть ближчим од инmих 
росілн, бо ніби з'єднувfІ,в собою росіИську ро)'dантичну поезію з п о л ь  сь
к о ю. Славнозвісний був тоді чудовий російський переклад «Кримських .со
нетів» Міцкевича, що зладив не хто-ж, як Козлов (1829). А вже-ж і самого 
Мі ц кев ич а і польських романтюtів, а надто українофілів .(таких, лк 3 ал є с  ь к и  й) Рудансь1шй безперечно знав дуже добре, знав. їх з оригіналів. 
Видаючи П т. Руданського, л ще 1896 р. (на ст. 39) був зазначив, що 
баладу Руданського «Уцир» варто було-б· порів�іяти не ті.дьки з «Свf:тланою» 
чи «Ленорою» Жуковського, ба й з відповідною баладою 3 а л є с ь к о г о. 
Сам я такого порівняння не перевів, але перед иншими дослідниками, тим 
паче перед подільсь1tо:Ю дослідчою науковою катедрою, воно стоїть лк невід
хильне, обов' лзкове завдання. 

. Варто па�' лтати, що польський· літературний вплив міг інти на Ру
данського навіть од другорядних письменників. Руданський, нк видко з його 
рукописів, практично знав польську мову наче рідну (чого більше! він нею і 

1) Н. Петров'Ь: Очерrш исторіи укр. литературЬІ ХІХ в" [{. 1884, ст. 127, 373, 444-5. 
ЗАПИСКИ ІСТ.·ФІЛОЛОГ. ВІДДІЛ�-

У.л.н. 4 
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віршувати міг вільно!). Разом з тим. видко, що знав він польщину не через 
книжкове вивчення, не через граматичні підручники, а попросту з живої 
щоденної балачки. Польський правопис у Руданського - неможливий, повний 
помилок, - а сама мова польська, навпаки, йому аж надто близька. Тому 
не тільки корифеr польського письменства, .якісь там Міцкевичі чи 3алєські, 
могJІи навівати молодому Руданському певні літературні вподобання; - б<t й 
найзвичайніші вульгарні польські романси, що нашому поетові навіть йменна 
їхніх авторів були невідомі, могли одбиватисл на його творчості. І недурно-ж, 
перекладавши на вкраїнську мову романс «Чорний кольор» (18 марта 1854), 
Руданський: не зміr навіть зазначити, хто автор того романсу, а попросту 
написав: «3 ПОЛЬСЬКОГО>), 

V. 

Руданський любив е т н о г р  а ф у в а т и. 
Це зазначає й В. Герасименко («3ап. Іст.-Філ. Відд.», кн. V,· ст. 27), 

покликаю числ на ті етнографічні записи, ip;o вміщено в П томі писанні в 
Руданського (лк прозаїчний додаток до віршованих «Світових байок») та в 
«МалоруССКИХ'Ь нарОДНЬІХ'Ь преданіЛХ'Ь» Драгоманова (І\" 1876) та В «Укра
ЇНСЬRИХ приказках, прислів'ЬJІХ і т. и.» М. Номиса . 

. Матеріял тим не вичерпуєтьсл. Це ли m нев е л ич к а частина етногра
фічної спадщини Руданського. 

Вже й з тих споминів діда-Фотіл, нкі (за «Радою» 1907) наведено 
вище, можна догадатися, що Руданський записував з народніх уст не· 

самісінькі оповідання (легенди, фабліо), ба й п і с н і. 
Згадує й сам він про цілу збірку пісень -у своєму листі 1870 р. з 

Ллти до свого прилтеля-ріsьблра В. Ковальова, де пише («3оря) 1886, ч. 6): 
«Спасибі землякам (хоч я того ні тілом пі душею не винен), що вони доб
рим словом пом' лпу ли мене на масницю и що вони охоту з' ясували напе
чатать увесь мій себ-то труд (а воно велика всячина).· На се скажу л, 
що - п і с н і  подольські, що за них Руданський узяв медаль, се не мої, а 

мабуть моєго двоюродного брата Александра Андрієвича (із Теліжинець, 
такая деревня), т. є. сина єдиного молодшого ·брата моєго батька - Андрія. 
М о ї  п і сп і - в м е н е; .та нікому нот перевірить. Надію маю на одну паню -
хорошую, та хворую тяжко, - хоч вона їх через - силом переправиц; тогді 
скільки-небідь виправляні я можу й післати через Вас земллкам». 

Натурально, повстає питання: де-ж вона тепер, отая збірка пісень? 
Той одеський українець (Михайло :Комар), лкий, заховавшися під 

псевдонімом «Одесит», подав у львівській «3орі» 1886 р. (ч. ч. 5-6) єдино
компеrентні звістки про поетове житrя, принаймні передсмертного Иоrо періоду, 
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каже про Руданського між иншим от що (ст. 79): «Співав він дуже гарно і 
любив українські пісні, особливо старинні, -і державсл старого напіву., 
І по селах збирав він пісні і заводив сам в поти. :Кажуть, був у нього цілий . 
збірник таких пісень; д е в о н и  - н і х т о  н е з н а є". Шкода, що не знаємо, 
де тепер той збірник. Вірвіш усього діставсл вія вкупі з ненапечатаними 
творами Руданського його братові, а той дещо тільки (частину Ілілди) 
послав в Галичину». 

Серед рлсних авт о г р  а фі в С. Руданського, лкі належали .м е н і, а 
тепер належать Українській Академії Наук (Комісії Словника живої 
мови), є декотрі записи й народніх пісень. Але Їх не багато: чотири-п'лть, 
та й то самісінькі уривки (окрім довгої «Попаді»). 

3 цього погллду дуже цікавим лвллєтьсл лист до мене од В. Rурди
новського, писаний 1907 року. 3адлл його ваги подаю його в цілості, не 
викидаючи навіть персональних дрібниць 1): 

Сові�т'Ь Бессарабскаго Церковнаго Историко -Археологическаго Общества 
Сентлбрл 20 днл · 1 907 г. ;м . . ., г. Rишинев'Ь. 

«Вь�сокоуважаемь�й г. Профессор'Ь! 
«Мнt удалось недавно лріобр1>сть д в 1J к н и  г И р у к о пи с н ЬІ х 'Ь под'Ь 

заглавіе.м'Ь: <Народнь�л малороссіііскіл п1>сни, собранньш В'Ь Подольськой 
губерніи С. В. Р. т. І. Писни любовніи, т. П. Писни козацкіи, бурлацкіи 
рекрутскіи, весильніи, вель�кодніи и так'Ь соби. Rаменець-Подольск'Ь 1852». 
Так'Ь как'Ь есть основаніе предполагать, что под'Ь иниціалами С. В. Р. 
скрь�ваетсл Руданскій, позт'Ь, изданіем'Ь сочинепій котораго ВЬІ занимались 
не так'Ь давно, то л считаю нужнь�м'Ь спросить Вас'Ь, не сочтете ли ВЬІ длл 
себн интереснь�м'Ь предметом'Ь вЬІmеозначеннЬІя книги. Хотл л и дорожу ими, 
но думаю, что ВЬІ гораздо лучше, чі�м'Ь .я, можете ИХ'Ь использовать. Если 
Вам'Ь угодно их'Ь пріобр1>сть от'Ь менл или временно воспользоватьсл ими, 
благоволите сообщить мн1> по адресу: 

«Rишинев'Ь, Дух. Семинарін, препод. В. Курдиновскому. 
«Интересуюсь Вашей м а  л о р  у с  ск о й г р  а мм а т и к  о й. Если удостои·rе 

меня отв1>том'Ь, не забудьте прислать и свою грамматику. 
«С'Ь совершеннЬІм'Ь почтеніе.м'Ь правитель д1>л'Ь Бесс. Ц. И.-Арх. 

Общества В. Курдиповсиіu. 

Очевидячки, автор цього листу є ніхто, лк той� самий Ва.спль Григо
рович Rурдиновський, що тепер перебуває в Полтаві (Rолонійська 21) і ві
домий громадянству, лк визначний український діяч. Свого часу ( 1907) він 

1) Мова листу--росііlська, бо В. Курдиновський (це характеристично длл 1907 р.) 

ма.буть гадав, що до вченого професора, хоч-би й украї1щл, вцпадає писати мовою суче
ною>, •панською», 
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мені не прислав вищеназваних пісенних матеріллів, бо, видко, моя відповідь 
не діПшла до нього. Гадаю, що збірка Руданського або залишається ще й 
досі у В. Г. Rурдиновського ціла, або (бо й така була звістка) знаходиться 
вона в подтавському Пролетарському музеї, куди її мав, кажуть, передати 
Захар Григ. Rурдиновський (теж RолоніИська 21), здобувши тую збірку 
од свого брата. Рання дата (1852!) і великий обсяг (2 тт.)-це не аби-що. 

В. Герасименко записав ще звістку од братової Рудансьного ( «3ап. 
Іст.-Філ. Відд.» V, ст. 27), що Степан дуже любив розмовляти з простими 
та т а р а м и, що в Rриму він вивчивсь татарської мови, і що цікаві розмови 
з татарами занотовував. - На жаль, треба гадати, що татарських фольклорних 
записів Руданського ми вже не знайдемо, і що за ними й слід загув. 

VI. 

Лк треба ставитисл до етнографічних записів Руданського? 

В якій: :мірі етнографі чві записи Руданс·ького являютьсл зовсім точними? 
Треба думати, що п і с н і  та п р и  сл і в ' я позаписувано в Руданського 

геть дословно, бо самий характер цих родів народньої творчости побільше 
не дозволяє записувачеві вносити якусь значну суб'єктивну зміІіу в їхню 
форму. Що-ж до п fJ о з аї ч н и х  записів («Байки світовії в людських опо
відках»), то аналіза рукописів Руданського та деякі стилістичні спостере
женнл викликають у· мені легкий, 11евеличкий скептицизм. 

Переважну частину тих «людських оповідань» чу в Руданський (так 
каже він у передмові, т. 11 мого виданнл 1896, ст. 231) од бурлака Вакули 
в селі Хомутинцях Вінницького повіту. Себто чув од дуже простої людини. 
А тимчасом у з а п и сі тих «Вакулиних оповідок» ми знаходимо в Рудансь
кого приміром такі вислови: ".«треблаженне древо, котре ще тогді, як росло, 
м а л о в игл я д  х рес т а» (т. 11, ст. 243). Хто тямить народню :мову, тому 
одразу видко, що фразу з такою конструкцією, як «мало вигляд хреста», не 
міг Руданський записати безпосередньо з народніх уст, бо жаден селянин 
так не смже. Отож не треба думати, ніби Вакула свої «оповідки» ,циктував, 
а молодий Руданський там-таки за диктуванням і писав; тільки треба ду
мати, що Руданський уважно слухав бурлака-Вакулу та й силувався добре 
затямити все те, що той. оповідає, а вже потім заносив Вакулині «оповідки» 
на папір. І не дурно-ж у рукописі «Вакулиних оповідок» ми бачимо, що 

Руданський потім любісінько п е р е к р  е с л ю в а в декотрі речення в 
уже записаних «В акулиних оповjд1шх» та й ставив натомість зовсім инші 
реченнл або вислови. От, хоч-би, в No 8 («Потоп») Господні слова, сказані 
до Ноа, попереду читалися були та1t: «Роби ти,-каже,-корабель та ховайся 
сам, і увсякої звірини сховай по парі»; але потім це замазано та й зверху 
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вачернано (рукою Руданського-таки) вже коротшеє речення. «Роби ти, 1шже 
корабель, свлтий чоловіче». Або, там само в автографі Рудансьмго, було, 
попереду написано: «сходяться звірі», а тоді викреслено й надписано: «збі

rаються звірі». Не значні вони ці виправки, не міняють вони самої сути 
оповідаввл, а все-ж везаперечимо свідчать, що с т и  л і з а ці ю до Ваку
линих оповідавнів» міг часом � уданський вносити й свою власну. 

Скептик смів-би спитати навіть: «Вакулині оповідки» позаписував 

Руданський чи н ега й н о  після того, як Їх чу�? Автограф Руданського, в якому 

міётяться «Вакулині оповідки», писано тим пізнім почерком, який лвдлється 
. � 

типо�им: для автографів Руданського у Петербурзі вже аж кінцл 185� р.; 
І ·.JІ 

папір, на якому Руданський власноручно написав ті «Вакулині оповідання», 
і колір чорнила - все промовлає за кінцем 1859 р. Коли-ж ми порівплємо того 
прозаїчного автографа 1859 р. з автографом, п о е т и чно Ї обробітки тих 
самих «оповідок» (що зветься «Лірникові думи»), то ані найменших сумнівів 
не може бути, що весь отой пр о з а Ї ч н и  й автограф 1859 р. «Байок світо

вих у людських оповідках», який ми маємо і де містлтьсл й « Ваrtулині опо
віданню>, вийшов з-під авторового пера п і з н іш, ніж автограф п о е т  и ч
н о Ї обробітки тих самих «Байок світових» (інакше '«Лірникових дум»). Цей 
факт ·дозволив-би скепти!tам малювати собі справу навіть ось лк: у Рудавсь:.. 

' 

кого, лк віршував він свої «Лірникові думи» (в 1856-ім році), моі.ло . ..ще не 
бути під руками нілкісіньких етноrрафіЧних записів. Чи не 11южлива- б річ 
що всі ті оповідання Вакулині, про 1tотрі він потім згадує в прозаїчному 
авrографі 

. 
1859 р., були держалисл доти попросту в його п а м: 'л т і, та й 

отож допіро вкінці 1859 р., вже за три роки по звіршуванню своїх «Лірни
кових дум», вік надумався - записати на папері і ті народні перекази, лкі 
вів звіршував перед тро:ма роками? А що перебував Руданський тоді в пе:. 
тербурзі, то записатИ народні «оповідки» він міг-би очевидлчки вже тідьки з 
своєї пам' лти, а не з живих уст Вакулиних. Коли-би справа одбуласл саме 

. .. . 
так, а не пtак, то лсно, що д о  с л  о в н о  1 точности в цих шзно написаних 
«оповідках» абсолютно шукати не слід-би. 

Видко, правда, що Рудавський пам' лтав усе дуже добре; бо в апр. ті 
перекази, котрі записано безпосередньо вже з :о.ародніх уст у Іванова («8тно

графическое Обозрtвіе» 1893-ого року) і у о. Д. Лепкого («Зорл» 1895 · го 
року), в основі своїй зовсім не відрізвлютьсл од записів Руданського. Тому 
етнографічної своєї ваги ті прозаїчні записи Руданського будь-що-будь не 
тратлть, принаймні в головній суті. Але треба твердо пам' ята ти, що в по
дробицлх, в дрібницях, може там трапитисл й дещо зовсім-т аки неточне. 

3астерегаюсл знов, що проти точности п і с е  в н и х  записів Руданського 
ми таких підозрівнів можемо й не мати, особливо проти збірки 1852 р. 
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УІІ. 

Естетична натура, Руданський був не тільки поетом, ба іі м а л яр е м. 

Цікаво було-б, даючи академічне видання Руданського (а це- справа 

вже близької майбутности), видати щось і з його малювання. Чи залиши

лася у когось хоч яка невеличка його картинка? 

Все, що ми досі знали про малярський хист Руданського, схо
дить на невеличку ·замітку Б. Познанського, вміщену в «3орі» 1886, ч. 9. 

Oc:r; вона всенька: 

fд о б і огр афі Ї С т. Р уд ан сь к о  г о. Окрім письменника, Ст. Ру

данський був ще fi т а л а н о в и т им р и с о в н и к о м. JI бачив Його: 1) Ма

ленький визеруно1t, рис,ований одним олівцем: Плугатир на полі, роля, в 

оддалі село з церковцею і вітряками; в небі журавлі. 2) На аркуші цілому, 

цвітними (=Кольоровими. А. Кр.) пастеJшми: Молодиця, йдуча з ярмарку, 

розтріпана, з 9рикаючим поросям в py1tax, - і надпис: «Не мала баба кло
поту, та купила порося». 3) Такої-ж міри, те-ж пастелями цвітними, нари

совано: Дівка з відрами по-біля криниці одбиваєтьс'я од парубка, що обхва

тив її руками і пнеться поцілувати; дівка одною рукою за чуба одтягає од 

себе голову хлопця. Два послідні визерунки тепер повинні бути у д. 4- н т о

н о в и 1lfJ Письменних творів Руданського треба шукати в Rиїві. Борис 
Щозпап]сьuий» 1). 

Можлива річ, що ті два-три малюнки ще й досі заціліли в бібліотеці 

проф. В. Б. Ан т о н о  в и ча (вона тепер належить Історично-Філологічному 

Відділові Української Академії Наук, але ще не всі документи в ніfі пока

талогізовано). Та не тройко-ж було· малюнків у Руданського, а десь-таки 

більше. Гадаю (і одеситам найлекше було-б цю справу вияснити), що деяке 

Руданського :малювання могло зберегтисл у різьблра В. R о в а л ь  о в а 2), або 

(коли самого В. :Ковальова вже нема на світі), то хоч у його родичів. Ru

валів близько прилтелював з покійним Руданським, і серед тих дуже верне

них (п'ятьох!) листів по:кіПного поета, 1tотрі дійшли до нас, аж троє писано 

не до кого, як саме до В. Ковальова 3). І після поетової смерти В. Ковалів 

1) Помилок В. Познанського проти української мови («йдуча молодицю, «брикаюче 

поросю і т • .  і.) я не виправляю, а залишаю все таR, ян він сам заслав до друну в 

«Зорю» (1886, No 8, ст. 135). 
2) 3 дальшого буде видно, що професією В. Ковальова було не 'що, як різьбярст.во. 

Так само був з нього очевидячнИ fi маляр, бо той портреУ Рудансьноrо, яний опублі

нувала львівсьна «Зор.н» 1892 р. (ч. 13, ст. 241) має під собою підпис В. Ковальова. 

3) Инші два JJИСТИ - то до Грицьна Руданського. Вони належали були мені, а 
тепер я їх подарував Українській Анадсмії Наук. 
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не переставав шанувати пам'ять свого покійного приятеля. Михайло Комар 
був подав 1892 р. звістку у львівській <Зорі» (М 11, ст. 218), що для 
круглої ніші на надгробному пам'ятникові Руданського Ковалів мав зробити 
поетового бюста. 

УНІ. 

Характерне листування Степана Руданського з братом Грицьком. 

Першрядну біографічну вагу має -- п е т  е р б у р с ьк и й л и  с т  студента 
Руданського 1859 р. до його старшого брата Гр и ц ь к а, - старшого од 
Степана лиш двома роками. Той лист -дає нам прозірнути і в націо
тальві і, почасти, в соціилЬні �ереконання молодого студента, і в його ро-

Всіх братів було у Степана трое, та ще й :молодша сестра, але най
краще ставився Степан у своїй сім'ї :мабуть-таки не до кого, я до Грицька, 
динну драму. 
дарма що своїми вдачами обидва брати не надто скидалися один ·па одного. 

Влучну характеристику дав Степан Грицькові своїм листом з .Ллти до 
В. Ковальова 24 липня 1870 р., тоді лк було Грицькові вже літ 40 1): 

«Щирій Добродію Виктор'Ь ВасильевичьІ Отсе перед'Ь Вами стоїть бра
туха мій старшій Григорій Васильеnичь; живе він'Ь у Каменці Подольскім'Ь, 
служить у Д . .Лк. Колбасина, та у его через'Ь добрІ>ІХ'Ь людей нски не :мае 
Зразу був'Ь у его Випицьким'Ь бух1·алтеро:м'Ь, а тепер'Ь зійшов'Ь па простого 
писаря при канцеляріи Іtолбасипа, и теперь у его и служба дарма пропа
дае, та й грошій біг'Ь-:ма. Приізжав'Ь він'Ь до :мене за порадою у сім'Ь ділі 
но я лучшоі поради не :міr'Ь ему дати, JІR'Ь тільки поїхати до Вас'Ь В'Ь 

Одессу и попитаться, чи нема хочь у Вас'Ь у Тимченка в'Ь Одессі .якого-· 
небудь штатного місця для его. Чоловік'Ь - мій брат'Ь - не акаде:мик'Ь, по 
счоти и порлдки акцизніі знае, до діла не лінивьтй, пить не любив'Ь и не 
любит'Ь и пише не без'Ь товку; одна его біда, що він'Ь на словах'Ь не го
віркий и тим'Ь не в'Ь шанобі у товариства и у начальства. Коли найдеться 
потрібнЬІМ'Ь взлть его спершу на пробу, то віп'Ь пійде служить до Вас'Ь1 и па 
пробу; а коли теперь у Васі штатного місця немае, то будьте ласкаві 
не забудьте его, коли такее місце у Вас'Ь буде не подалек'Ь ОдессЬІ. 

Кланяйтесн од'Ь мене и попросить од'Ь себе и од'Ь :мене об'Ь сім'Ь ділі 
доброділ Тимченка". Кланяюсь Ва:м'Ь, щиро любачій Вас'Ь Ст. Руданській». 
[24:VII, 1870]. 

Так от до цього самого Григорія Руданського, свого «братухи стар
шого}', ще тоді ак обидва брати були молодими парубками, писав Степан з 

') Цього листа оголошено у львівській «Зорі» 1886 р., ;№ 6, ст. 97. Ми не змінюємо 
fіого правопису, хоч не віримо, щоб Руданський писав «Васильевичь» (з сь»). 
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Петербургу в літку 1859 року того листа, лкого л вище закваліфікував лк 
першорядне джерело дл.я його життєпису. Хоч свого часу (ще 1895 р.) л 

вже його був опублікував (у «Житті і Слові»), та не завадить його тепер 
знов передрукувати: 

Петропиль, 1859, VII . . 5. 

:КоханЬІЙ ГрЬІшо, МЬІЛЬІЙ. мій брате! 
ЛЬІСТ'Ь твій вид'Ь 28 марта и П'ЬЛТЬ карбованцив'Ь л видибрав'Ь ва стра

стни недили; - не повирЬІшь, лк'Ь ТЬІ :мене потиmЬІВ'Ь перед'Ь св.ятамЬІ: за тіи 
грОШЬІ л хочь трохЬІ 1) ПИДНОВЬІВС.Я на весну, прьmаймній ПИДНОВЬІВ'Ь старЬІЙ 
жупан'Ь 2) та шараварЬІ, вставЬІвшЬІ нови червонія пасмужкЬІ, та щей и на 
свлта зостався карбованець у кешени. Спасмби тоби, братику, за твою 
щ11рисrь и вЬІбачай :мени, що л так'Ь довго не пЬІсав'Ь до тебе; бо л тут'Ь 
мало. що й вЬІнен'Ь. СпеJ>ШУ зкзаменЬІ, а потим'Ь працл 3), щоб'Ь скилькЬІ-не
будь поправЬІтЬІ свою долю, затрь�мала мене аж'Ь до сего часу; зкзаменЬІ 
пройшов'Ь 4) ничого, и перехожу в� четв�рrЬІИ курс'Ь, а робота ище тилько 
на· половьши, ище треба ЦИJІЬІЙ :МИСJІЦЬ ПОСЬІДИТЬІ, щоб'Ь що-небудь nуСТЬІТЬІ 
у свит'Ь, не то щоб'Ь длл славЬІ, а хочь длл кешени 5); бо бида такЬІ бидою, 
а· два рокЬІ ще 6) треба пожЬІтЬІ в'Ь поганим'Ь петрополи 7). 

В'Ь кинци :ма.я видибрав'Ь л вид'Ь батькив'Ь 15-ть карбованцив'Ь и до 
рештЬІ опорадьшсл: справЬІв'Ь соби нови штанЬІ за 9-ть карб. и чоботЬІ за 31/2, 
а решту- проив'Ь; не вмиратЬІ Ж'Ь С'Ь голоду! Але скажу тоби, братику, 
гирко :мени прЬІйшлосл ТЬІХ'Ь 15 карбованьцив'Ь;- З'Ь нЬІмЬІ разом'Ь л ви
дибрав'Ь вид'Ь батька такЬІй ЛЬІСТ'Ь, що й сам'Ь був'Ь перадЬІй. Вьшь1сую тоби 
де-котри мистл; ОТ'Ь вонЬІ: 

«Мпt обидно, что тЬІ писал'Ь не сам'Ь, а чрез'Ь други.х'Ь просить де
пег'Ь, как'Ь будто счита.я дл.я себл уІіижительнЬІМ'Ь просить об'Ь зтом'Ь са:м'Ь, -

1) Не можна розібрати, чи «трохю, чи <троХЬІ»j швидше начеб то з буквою (Ьl» А. В:р. 
2) Очевидлчки, треба рuзуміти уніформу (мундир) воєнно-медичну. - А. В:р. 

3) літературна, лк вид'ко з дальшого - А. В:р. 
4) =«одбув•, себто «Л». - А. В:р. 
5) Ясно, що поет говорить тутечки про свої «Співомовкв•; але про котру редак

цію? Насамперед можна сміливо сказати, що мов<t тут іде не про нове творіннє, а про 

переписку, бо з 29-го червнл до 7-го липнл Руданський нічого нового не зложив, тимча

сом листа цього він пише 5 липнл серед розгару праці; потім він дещо написав нове 

7-10 липвл - і того-ж таки 10 липнл зладив «Преслівлл» до тих творів, що містлтьсл в 

перших двох томах (хронологічної редакції» і вже не писав ніЧо�о нового аж до вереснл. 

Отже коли він Rаже братові, що робота - «іще тілько на п о л о в и н  і» і що треба бу де 

(іще цілиfі міс л ц ь посидітю, то залва його не може стосуватис.Н до хронологічної 

реда1tції (ад:аtе 10 липнл вона вже була цілком завершена). Відсілл виходить, що 

отсвм листом він натнRаЄ на <сис r ематичну редакцію» (пк н її зву) . -А. Кр. 
G) Rypc у Воєнно-Медичній Ан адемії - п'лть ГJД. - А. Rp. 

') Тут починається друга сторінка; шетрополю писано малою бу1tвою. - А. Rp. 
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еще горше обидно то, что ть� пишешь R'Ь Александру 1) письмо на мое имл 

и его просить за деньги". 

«Письма твои, писанвьш грубо 2)1 ничуть не располагают'Ь мен.11 В'Ь 
твою пользу, а только принослт'Ь боль сердцу и за.ставллют'Ь жалі>ть, что л 

употребил'Ь все мое во.спитаніе 3) длл того только, чтоб'Ь видtть тебн 

неблагодарнЬІМ'Ь". 

«Вспомоществованіе тебл в'Ь продолжевіи трех'Ь лі>т'Ь в'Ь петербурrі> 

било 4) причиною того, что н затлгнулсл по шею за вас'Ь в'Ь долги". и за все 

зто л недобр11И отец'Ь? Бог'Ь свидtтель: л не проклинаю тебл за твою чор

ную неблагодарность, а ді>люсь С'Ь тобою и сим'Ь послі>дним'Ь куском'Ь хлМа 5). 
«Если' захочешь написать письмо, то пиши или почтительно, в:е по 

малоросіііскому, або лучше ничего не пиши!» и проч. 

Бильше ничого не треба! тут'Ь зачеплено и збь�то З'Ь болотом'Ь все, що 

було длл м�не дорогого: мою покирвь�сть назь�вают'Ь п11хою1 мою правду
цьвихою, мою жалисть - здь�рством'Ь, мою вдлку - чорною невдлкою". Мало 
того: вонЬІ личат'Ь мене годнЬІМ'Ь проклину и заказуют'Ь мени говоряти З'Ь 

НЬІМЬІ моею ридною мовою. И вЬІхай бЬІ вже л иден'Ь чЬІтав'Ь таку ганьбу, 

а то ии и в'Ь махнЬІвци прочЬІталн чужіи 6). Що будешь робь�ть� З'Ь та

КЬІМЬІ батьками! Правда, л пмсав'Ь пЬІсьмо до Олександра через'Ь батькови 

рукь�, и до батька не пь�сав'Ь, але л перед'Ь ТЬІМ'Ь пЬІсав'Ь до него 7), а 

вин'Ь замовчав'Ь,- а лке Ж'Ь л маю право пь�тать� старшого, чому вив'Ь не 

отвичає, або другь�м'Ь зап11том'Ь перерЬІвать� его думу? -JІ пь�сав'Ь до брата, 

щоб'Ь вив'Ь попрось�в'Ь длл мене гроmій у тата, а самого тата не просьІВ'Ь;

але ЧЬІ Ж'Ь маю л право просЬІтЬІ чого-небудь у батькив'Ь, коли л вже; лк'Ь 

ГОЮ.ІЛОСЬ добр� ДЬІТЬІНИ, подлкував'Ь ИМ'Ь СВОИМ'Ь ториmнЬІМ'Ь ПЬІСЬМОМ'Ь и за 

силь и за хлиб'Ь и за вЬІховапл? - Своимь� ль�стамЬІ л ему никгдЬІ не цьни-

1)- Олександер Руданський - молодший Степанів брат. Було йому тоді 19 літ (а 
Стеuанові 26). - А. Ер. 

2) себ-то по в країнському . - А. Ер. 

З) Батько хоче сим сказати: скошти на вихованнє». Взагалі треба завважити, що 

отсей російськиІі лист писано дуже важкою, пентюхуватою мовою, лку звуть в Росії 

«семінарщиною». Тим дивнішА - бачити, що піп таки пнеться говорити нею, а од україн

ської, рідної, аж одхрещуєтьсл. - А. Ер. 

') Так у первописі (не «бьrло»). - А. Ер. 

6) Починаєтьсл третл сторінка. -А. Ер. 
6) Махнівка - невеличке містечко- в Бердичівському повіті Київської губерні, на 

грлниці Подільської. єсть і другі місцл (села), що теж звутьсл Махнів!tами, та я думаю, 

що Руданський каже не про яку, як про цю саму. Батько· його жив у селі Хомутинцях 

Вінницького повіту Подільс!.КОЇ губерні, :·дак ота Махнівка - близеселько туди. - А. Ер. 

7) Після: «a_Jie> спершу буJ10 написано та потім замазано: «ЧЬІ Ж'Ь маю я право пьr

татьr старшого, чому вю". - А. Ер. 
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кав'Ь, а В'Ь ль�сrах'Ь до братив'Ь, коль� часамь� що и сказав'Ь на батька, тб 

правда; а що правда, то не грихі. ОстатнЬІХ'Ь 1) грошій л вь 2) циле ж11тя 

свое у батькив'Ь не забь�рав'Ь: за то, що вони пожалуваль� :мене д в а  (а не 

тр11, JІК'Ь батько п:r.rше) рокЬІ В'Ь петрополи 3), л ИХ'Ь nожалував'Ь два рокь� 

в'Ь камлвци 4), прос11дившьr два рокьr на бурсацьким'Ь хлиби; а то, що 

.батько заплать�в'Ь за проrоньt 0) , вин'Ь полож11в'Ь бь� и так'Ь на :мою 

вь�праву 6). Зрештою, л не думаю, щобь� у доброго 7) батька був'Ь тильки 

ИДЄН'Ь ХОЛОДВЬІЙ роЗЛ:ИК'Ь З'Ь СВОИМЬІ ДИТЬМЬІ бе3'Ь жадно,го вчутл; добрЬІЙ 

батько любЬІТ'Ь и вь�водЬІт'Ь дитей: через'Ь то, що вонь1 - его дитІJ, его кровь, 

его будуче жь�тл, а за вчутлм'Ь дитей не обстае, бо знае, що воно залеж11ть 

не вид'Ь него, а вид'Ь ТЬІХ'Ь, чь�.е воно. Той - небатько, хто вь�помьшае 8) 
дь�тuни всю свою трату на него и опомь�нается вдлкь�, - то скупь�й пожь�ч

п111t·ь допомьшается донгу! ТатЬІ! татьr! мЬІ ваши дить�, а не довжн11к11, МЬІ 

завсигдь� маємо вас'Ь за батькив'Ь, а не пuжь�чньrкив'Ь, -- защож'Ь ВЬІ звете 

нас'Ь невднчньrмь�?!! 

3аказуют'Ь мени мою ридню мову, - заказує батько; але в'Ь мене був'Ь 

дид'Ь, був'Ь прадид'Ь и прапрадид'Ь - вонь� мени не заказаль�; неслухае батько мои 

мов11 - за ·10 мене и по смерти, може, послухають шть�рнадьц.нть мильйовив'Ь 

моих'Ь uдномовцив'Ь. Батько, може, нелюбЬІт'Ь свои мовь� через'Ь то, що нею 

говорат'Ь у нас'Ь муж11к11, - а нибь� то в'Ь москивщьrни не говорат'Ь муЖь�кь� 

по московській? Да и ЧЬІМ'Ь мь� лучче вид'Ь :мужь�каr вси :МЬІ ривни и 

у Боrа и у натурь�. 

Оттаке-то, брате! А що Ж'Ь там'Ь діется С'Ь тобою? напь�mЬІ хоть килька 

слив'Ь. Лк'Ь можна, брате, пр11шл11 мени пять Rарбованьцив'Ь до Спаса, бо 

на той мисяць ·не буде вже де й по3ьrчь�тЬІ. ·Зрештою, колЬІ В'Ь тебе нема -

то ничоrо роб11ть�: буде й так'Ь, - а в'Ь сентябри, може, що С'Ь І\ь�:ива до

буду 9). Будь здоров'Ь! 

Твій брат'Ь Степан'Ь Руданьс[ кій }. 
--------

1) Попереду було: •ЛьrmнЬІХ'Ь», а не «ОстатнЬІХ'Ь», та потім замазано. -А. Rp. 
�) Почиває тьсл четверта сторінка . - А. Rp. 
3) Знов «аетрополи» написано малою буквою, бо тоді була мода, щоб писати власні, 

йменнл не великою буквою. У Пушкіна в виданні Анненкова скрізь стоїть: сгорацій>" 
і т. і. - А. Rp. 

•) в Кам'янці-Подільськім. Не важко звідси вгадати, що Степан був стипенділтом. 
З рукописів його вид1и, що вів і на літо не їздив додому. - А. Rp. 

5) себ-то гроші за дорогу до Петербурга. -- А. Rp. 
6) Звідси видко, де ховалосл джерело всіх велагод у сім'ї Руданських. Батько 

бажав, щоб Степан зоставсл попом на його парафії, а Степан того не хтів, так само лк 
і його старший брат Гриць. - А. Rp. 

7) «доброго• переправлено :i снашого». - A.Rp. 
s) Не можна пqручитисл, чи стоїть тут свьшомьшае), чи (але наврлд) «воспо

МЬІнае». - А. Rp. 
9) за рукопис віршів, зведених у «систематичну редакцію». - А. Rp. 
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Помер о. Василь, батько Степана Руданського, 8 січна 1861 р. 1). 
А ва літо того самого 1861 р. закінчив Степан курс лікарської науки в 
петербурзькій Військово-Медичній Академії та :й1 перед тим . лк поїхати до 
Криму на лікарську посаду, заїхав на батьківщину, до своїх. В моєму архіві 
(що л передав його до Академії Наук, але він ще не зовсім упорядкований) 
є лист од одного з родичів Руданського, писаний до мене 1907 року, де 
згадують про отодішній Степанів приїзд додому. Приїхав він, десь, неспо
дівано. Його навіть були не впізнали одразу - чи через те, що давно-ж 

Сестра Рудан
ських Ольга. 

Грицьr<о Рудан

ський 

Степан Рудан
ський 

Пого були не бачили, чи через те, що вдягнутий він був в офіцерську 
форму . . Сестра, ак угляділа, що він під'їхав до Їхньої хати, навіть полох
ливо кинулася була до матери, наївно гукаючи: «Мамцю-голубцю! Там лкийсь 

москаль приїхав»!" Та звичайно, що далі привітали Степана дуже сердечно 
й щиро, - і він загостювавсь у Хомутинцлх аж до пізньої осени отого 
1861 р. та й аж тоді поїхав до JІлти на службу. Перед різдвлнимИ свят
ками він пише з Ллти до того самого свого старшого брата Грицька ось 

1) Цю дату смерти о. Василя встановив В. Герасименко на підставі «Rлировой 

В-Вдомости» 1861 р. («Зап. Іст.-Філ. Відд.», кн. V, ст. 28). 
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лкого листа (що .11 його теж передав до Академії Наук до Rо:місії Слов
ника живої :мови): 

«Голубе мін сьшЬІй! Соколе мій яснЬІй! Братіку мій ріднЬІй, Гр11горку! 
Памятаешь, НR'Ь ТЬІ прощався зо :мною? - нехай тобі помагає Господь 

на вслким'Ь місці, де ступнем'Ь ступЬІшь и де З'Ь речамЬІ повернесся. СпасЬІбі · 

тсбі, братіку! 3наешь тую прокллтую жьrдівС1>кую бухчу? 1). МЬІ іі здЬІбалЬІ 

за Балтою під'Ь першьrм'Ь горбом'Ь, - та:м:'Ь вона ва сі�духах'Ь сЬІділа 2), - и 
лехе 3) іі знае, колЬІ и ЯR'Ь вона до АдесЬІ доїхала. А :м:ЬІ С'Ь пано:м:'Ь куп
цем'Ь (подякуй ему, братіку; та:м:ь-то хорошій и розумн11й чоловік'Ь!) так'Ь :м:ьr 
С'Ь пано:м'Ь купцем'Ь ще В'Ь суботу до обіда булЬІ в'Ь Адесі. Тилько то 4) біда 
:моя, що я не попав'Ь під'Ь пароход'Ь п :м:усів'Ь т11ждень пересЬІдітЬІ в'Ь Адесі. 
Правда, небагато я там'Ь своіх'Ь грошей стратьш'Ь, и добріі людЬІ поілЬІ и 
годувальr; а все Ж'Ь такЬІ стратЬІв'Ь два карбованці, и за НЬІХ'Ь потбму 
прLІИmлося одбуватЬІ. В'Ь четверг'Ь сів'Ь я на пароход'Ь «Аргонавт'Ь» и за 
трЬІ карбованці цілі суткЬІ купався на палубі в'Ь :м:орськіі воді, покЬІ нас'Ь 

· не прЬІбЬІло до Севастополл, бо МЬІ через'Ь буру зб11лЬІся З'Ь дорогЬІ тай до 
Евпаторії не попалЬІ. В'Ь 'плтнЬІцю В'Ь Севасто[ по ]лі обсушьшс.11, а В'Ь су
боту поіхав'Ь до Симферополя. В'Ь неділю явЬІвся Врачебніі У праві и вЬІслу
хав'Ь першу начальнЬІчу похвальбу, що :мені грошій не дадуть, бо я, :м:ов
лллЬІ вонЬІ, просрочЬІв'Ь 5). У Обер'Ь-провіант:м:ейстера прЬІйн.11л11 мене дуже добре. ' 
та:м'Ь я обідав'Ь, там'Ь я и вечеро:м:'Ь погостЬІв'Ь 6) и, шуткуючЬІ, спо:м:янув'Ь и 
за тебе 7). lУІені сказал11, що можна, тілько треба тобі увольнь�тьrсь 8) и 

поступь�тЬІ до него на службу В'Ь канцелярію хочь на півроку, або на рік'Ь, 
ідно - для того, щоб'Ь тобі зізнат11 тіі діла, а друге для того, щоб'Ь, ТЬІМ'Ь ча
со:м'Ь для тебе очЬІстЬІтЬІ місце с:м:отрь�теля :м:агазьшу. Але пождЬІ трохЬІ: 
весною хочь не вів'Ь то вова прЬІідуть В'Ь Ялту па водЬІ (:м:орськії), я тогді 
поговорю З'Ь ПЬІМЬІ JІК'Ь ГОДЬІТЬСJІ, а ТЬ1М'Ь часОМ'Ь літОМ'Ь 9) може JI зіб'ЬЮ 

1 ) Лкось мені не в тлмну, що то воно за <бухча». Мабуть, це іронічна назва для 
труської жидівсьної балагули, що раз-у-раз «бухчить», себ-то бу-хає, бу1шає. ,_А. Rp. 

2) Значиться, або загрузла, або ноні пристали. Сидухою зветься дрібна перекупкз. 
(Hockerin), що цілий день сидить на базарі коло свого стола та чекає на покупців. - А. Rp. 

з) = лихе. - А. Rp. 
•) Починається другий бік листа. -А. Rp. 
5) Може бути, я не помилюся, ноли -,-порівнявши :кінець цього листа - звідси дога

даюся, що Руданський приїхав на посаду більше-менче 25 жовтня. - А. Rp. 
6 ) Починається третя сторінка. -- А. Rp. 
7 ) · Оеб то чи не знайдеться задля нього посада в Rриму. 'Га певне, що з того нічого 

не вийшло; брат та�> і зостався на Поділлі (порівн. пізніший лист Рудансьного до 
В. Ковальова, наведений на припочат:ку цього розділу). -А. Rp. 

S) = одставку взяти. - А. Rp. 
9J бо влігну приїздить до Ллти багаць.ко слабих людей нупатися в морі, то лі.ка" 

реві добра практи:ка. - А. Кр. 
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нкую кошичьшу, щоб'Ь хочь тебе на ріІt'Ь прохарчуватьr, -тогді и возь:мемсн 
за тее діло; а теперь - потерпь�! 9х'Ь, Грь�цю, Грь�цю! даR'Ь [бьr] ') Бог'Ь 

, 
щоб'Ь хочь тЬІ ЖЬІВ'Ь не далечко ОД'Ь мене! все б'Ь мені якось одрадпіше 
було. В'Ь вівторок'Ь в11іхав'Ь я ИЗ'Ь Симферополя, але на по_ловЬІні дорогЬІ 
заночував'Ь, бо ві мене не стало грошій, а без'Ь грошей вражіи 2) поштари 
не хотілЬІ везтЬІ. Спасьrбі ідному подорожньому татарьшові, що заложьш'Ь за 
мене два карбованці тай допхаВ'І. лкось до ЛлтЬІ. И ОТ'Ь уже два міслці ЯR'Ь 

н стараюся В'Ь Ллті на нове господарство: :мінлю, купую, позЬІчаю; - хочу 
хочь трошкЬІ прЬІлагодЬІтьrсн та на :місті ст�тЬІ. А то вже надоїло до бісо
вого батька сяуват11ся по-світі ИЗ'Ь кутка В'Ь к_уток'Ь и nрЬІстаяовЬІська 
не матЬІ. 

Будь здоров'Ь С'Ь празнЬІка:мЬІ та З'Ь НОВЬІМ'Ь рОКОМ'Ь! 

Твій брат'Ь Степан'Ь. Ллта 21 � дек. [ 1861] 3). 

ІХ. 

Чи був з Руданського а л к ого л и к? 
Безперечно був. 
Ці.ому не хоче вірити В. Герасименко, бо, каже вія, «С. Х. Руданська 

(тобто дружина Григорія Руданського) в категоричній формі заперечує цьому. 
Навпаки, каже, що Степан не любив уживати алкоголю, а коли йому де
небудь у гостях і доводилосл випити одну-дві чарки1 то це дуже часто кін
чалося різачкою» (кн. V «Зап. Іст.-Філ. Відд.», ст. 29). Неправдиву, мовляв, 
звістку, наче-б то з Руданського був п'яниця, пустив між люди,-так зда
єтьсл В. Герасименкові, - не хто,. лк акад. М. І. Петров у. своїх «Очерках'Ь· 
исторіи украинской литературЬІ ХІХ в.» (R. 1884, ст. 444), і то попросту на 
підставі поетового віршу «П' нницн». Але-ж- каже В. Герасименко - тме 
«визначення С. Руданського, як алкоголика, з боку Петрова єсть вигадка, 
лку було зроб.'Іено згори на підставі одного віршу, не перевіривши; чи 
дійсно-ж воно було так, чи ні» («Зап.», кн. V, ст. 30). _ 

Та В. Герасименко лкось не помітив, що акад. Петров, коли схаракте
ризував Руданського як алкоголика, то спирався зовсім не на віршах Ру
данського: «П' лницл», а маg иншеє, цілком прихильнеє до поета, біографі q. 

неє джерело, яке акад. Петров не позабувсь і назвати (ст. 443). І той, кoru 

він назвав, це була людина, що близько знала поета-А. JI. R ре:мінс ь к ий, 

') Того «бЬІ» в оригіналі нема. - А. Ер. 

2) Починається четверта сторінка. - А. Rp. 

з) Року не поставлено, та немає-ж сумніву, що лист uисавсл 1861 р. - А. Rp. 



62 АКАД. АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ 

автор замітки про жартобливу поемку Руданського: «ОбманутЬІй солдат'Ь» 
(інакше «Вареники»). Замітку тую вмістив Кремінський у «КіевскоИ Ста
рині>» 1882, іюнь (трома роками передше, ніж ви:Иmли в світ «Очерки» 
Петрова), і починає :Кремінський свою замітку про «Обмапутаго солдата» 
(ст. 556) такими словами, дуже прихильними до Руданського: «Поміщаемое 
лод'Ь зтим'Ь заглавіем'Ь стихотвореніе принадіежит'Ь перу извtстнаго люби
телю11'Ь малорусскоП поззіи до1tтора Руда·нскаго, большого любителя и соби
рателя малорусских'Ь пtсен'Ь, автора множества бьшших'Ь и не бЬІвmих'Ь В'Ь 
печати стихов'Ь и пtсен'Ь, а та.кже ходлщаго доселt В'Ь рукописи и имtю
щагося и у нас'Ь (тобто у самого :Кремінського.--А. Кр.) перевода ИліадЬІ 
Гомера. ПокойнЬІЙ Руданскій:, обдадая больmим'Ь позтическим'Ь талантом'Ь и 
отличвнм'Ь знапіем'Ь малорусскаго .язьІКа, при иннх'Ь условіях'Ь мог'Ь бЬІ 
внработатьсл до степени весьма примtтнаго по3та и оказать солиднЬІя 
услуги южно-русской зтнографіи, поззіи, и л итературt, по не достиг'Ь надле
жащаго развитія и преждевременно соmел'Ь в'Ь могилу по причині; т о г  о 
n еч а л ь  н а г о  н е  д о ста т к  а, от'Ь котораго страдали и истинно великіе 
талантьт, начиная С'Ь отца русской науки М. В. Л омоносова и · кончая 
величайmим'Ь наmим'Ь позтом'Ь Т. Г. Шевченком'Ь ... - А. JI. Кремипспіu>. 

Роком пізніш од акад. М. І. Петрова писав про Руданського дуже 
близь�и� його знавець «О д е с и т», у львівській «Зорі» 1886 (ч. ч. 5-6) 

і та�, кажучи про жи rтя Руданського в Ллті, висловивсь так: «Ні чепурно 
прибрана хата, ні смачний обід, пі ч а р к а  д о  б р  Q Ї г о р  і л ки не тлгли до 
Рудапськqго його приятелів так, як сам він, завсіди прихильний, говор
ливий та співучий» (ч. 5, ст. 79). Бачимо, і в «Одесита» згадка про Ру
данського асоціюєтьсл з чаркою горілки. 

Натяк на свою прихильність до чарочки, .як на річ для всіх відому, 
дає И сам Руданський у листі 24 липня 1870 р., писаному з Ллти до Викт., 
:Ковальова (див. в нас початок VIII розділу). Рекомендуючи Ковалеву свого 
брата Грицька, Руданський застерегає Rова.JІьова, нехай він не думає, ніби з його 
брата Грицька -п' лпиця: «Чоловік, мій брат, до діла не лінивий, п ить не 
лю б и  в и п е л ю б и т ь». Мовляв: «не гадайте, що за всіми Руданськими 
поводиться той самий гріх, який ви знаєте за мною». 

Та найточніші і, на жаль, найпевніші відомості мушу подати сам я. 
І 

1898 р. л запрезентував московському професорові зах.-европ. письмен-
ства Мик. Ілліч. Ст о р  о ж е  н к о  в і нововиданий мною ПІ том творів Ст. Ру
данського. 3 цього приводу покіfіний проф. Стороженко взяв мені оповідати, 
лк він в 1870 роках познайомився в Ллті з С. В. Руданським і дуже часто 
nересижував у розмові з вим довг'і вечори, часом аж до ранку. -«Людина 
була дуже симпатична», казав проф. Стороженко, «але страшенно любив 
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пити. Мало того, що сам пив :---- силувавсл напоїти свого розмовника. Всі 

наші довгі балачки асоціюютьсл в моїй пам'лті не инакmе, .як з незлічен

ними пляшками вина. Руданський вихиіІ.яв шклянку за шкляпкою і, не вва
жаючи на всі мої сперечання й протести, підливав мені. Лкби я ще який 
місяць залишився в Ллті, то був-би через нього збавив своє здоров'л, бо 
мені пити дуже вади'Fь. Знов-же, дл.я Руданського- пити це була орга
нічна потреба, яку мабуть підтримувала одноманітність провінціяльного життя». 
Проф. Стороженко був кришталево-чиста, ідеально-чесна натура, на нілкі 
видумки нездатна. 

Лк бачимо з усього, покіИ:ний акад. Петров, назвавши С. Руданського 
алкоголиком, не допустивсл жадної вигадки, і схарактеризував він так Ру
данського зовсім не тому, що в Руданського є вірші про п'яниць. Напевне, 
акад. Петров не тільки використав друковану вказівку :Кремінського, ба, 
своїм звичаєм, збирав життєписні дані про Руданського ще й од инших 
людей, котрі поета знали особисто. :Кожному-ж бо відомо, що акад. Мик. Ів. 
Петров, .як складав свою історію українського письменства, то вів широке 
листування і з самими авторами, і з їхніми знаtіомими. Можлива річ, що в 
архіві Петрова (а він тепер у Всенародній Бібліотеці при Академії Наук) 
можна й тепер одшукати відповідні матеріяли. 

Акад. Агатангел Иримський. 



Листи П. Мирного до М. П. Старицького. 
Подтавському центральному музеєві пощастило як може жадному ин

шому музеєві. В ньому тепер переховуються мало не всі автографи небіжчика 

Панаса Яковича Рудченка (Панаса Мирного). Правда, дечого в цих авто
графах бракує. Так, прим., немає повного авт�графа комедії «Перемудрив» , 
і ще скількись дрібніших. Зате автографи двох його романів «Хіба ревуть 
во.nи як ясла повні?» й «Повія» збереглись: першого романа первісна ре• 
дакція в вигляді оповідання і друга уже в вигляді романа, а другого в 
двох редакціях (3 частині) і четверта в двох редакціях початку. Опис ав

тографів, що я його склав, обіймає 303 ч. ч., починаючи від невеличкого 

шматочка паперу і вінчаючи величенькими зошитами. Матеріял цей чекає ще 

На СВОГО ДОСЛіДНИКа Ї має В собі дуже Цінні дані ЯК ДЛJІ . біографіЇ небіж

ЧИКа, так і длл дослідження розвитку творчости писЬменника. Особливо 
великої ваги-,--дані, що показують участь брата П. МирнОІ'О І. Я. Рудченка 
(Івана Білика) в романі «Хіба ревуть воли» . Почасти ці дані вже вико· 
ристала в своїй (недрукованій) розвідці І. Я. Рудинська. Др-угий роман його 
«Повія», що його дві частині надруковано в 1883-84 р. р., а третл почалася 
друком тільки за рік до смерти Мирного (в 1919 р.), так і не скінчений 
друком досі. До цього роману збереглися: в автографах цікаві чернетки 
листів до М. П. Старицького, що uочав був друкувати роман у своєму збір
нику <�Рада». М. П. Старицький був знайомий з братами Рудчевками давно, 

ще здаєrьсл з другої половини 60-х р. р. У паперах Ів. Рудченка, частина 
яких теж попала до музею, зошит кіпця 60-х р. виготованиИ очевидячки 

до друку, де між вірша ми Ів. Рудчевка вміщено і перевлад з Ба:Ирона Ста
рицького. На жаль, у паперах Мирного збереглись листи Старицького тільки 

за пізніші часи і то дуже небагато. Нижче навf'дені чернетки листів Мир

ного до Старицького торttаються саме роману «Повіл». В них в-аведено план 
роману і з них можна докладно вияснити час, коли був скінчений він - в 
4 частинах. f!oriм Мирний хтів четверту частину розбити на дві: 4-та: 

«По всіх усюдах» і 5-та: «В тихій пристані», але зробити цього вже не встиг 
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і роман кіпчаетьсл в 4-И частині смертю героїні (ві11rтовідно до плану). 
Дуже-б бажано було, щоб друку·вання цих листів наnе.110 родину Старицшого 
fi инmих осіб, що з ними листувавсл МирниП, на думку на.ди•кувати ііого 
листи, що за теперішпього часу так тлжко збирати. 

Листи писано ку.11іmівкою. 

І. 1). 
Шановний добродію 

Михайло Петрович! 

В. Станиславський. 

Щоб не гапти часу, відповідаю лк-найхутче на Ваш прихильний лист 
од l О жовтня. Дуже зрадідо :моє серце, вичитуючи з його про Ваше ба
жаннн роаrточати видавництво українського літературно-наукового r.1ісяч
ни1tа 2). Годі нам швепдлти по чужих сторонах, та· запрохувати сусідньої 
ласки. Пора, давно пора пам 3) згадати 4') про це, -у цьому паша .(сила) 
мі

Fь .і це наше найперше 5) діло 6) . ! Думаючи так, л не гллжу огудно на другі справи і не ставлю їх 
� . пшкчс цієї, -ні. Раз - вільному волл, спасеному - ран, а вдруге-- тідьки при 

товариській 7) спілці уся1шх справ н жду паПбільшої користи длл нас 8). 
А про те все-таки 9) не одмагаюся, що літературне діло - наше перше діло. 
Хто- б що не ро_бив і лк його не робив на користь пародові, - Есе то буде 
носити на собі сліди всесвітнього поступу та 10) розвою, звісно не без того щоб 
туди і свого чого не налипла, -одно тільки літературно-наукове діло носи
тиме на собі чисто народні ознаки 11). Лк-же пам, дбаючи:м про розвій най
кращих народніх основ, не дбати 12) найголовніше про це! На 13) Ваш замір, 
поти прийде дозвіл від уряду на міслчпик, видавати альманахи теж прихи
ляюсь. Чим більше виданнів - тим краще1 Іtраще що-небудь, чим нічого н) . 

Довго і так ми мовчали, хоч, правду кажучи 15), не мало нам приходилось 
звідати усяких заборонів. 16) 

Викладаючи свої думки про літературну справу, Ви сами, добродію, 
побачите з цього1 що л 3 найбільшою охотою, чпм зможу, етапу допомагати 

1) Дати нема, але з дальших листів виходить -1881 р. 
2) За1:рсслено: Гарно, давно-б поvа на'м згадати 11ро це. 3) було 4) бу.ло 5) найго

ловніше В) Я 11е нажу нічого про другі спр11нп. 7) спільности s) нашого діла 9) кажу. 
10). освіті 11) народ п ю  особність 12) про це 13) І 14) Винладаючи сво'і думни про літера
турну справу, Ви сами, добродію1 побачите з усь ого, що л з найбілr.шою охотою 
чим зможу , стану допомагати Вам у цьому ділі. 15) не від нас часом 16

) догада

тисл що. 

злrіиски ІСТОР,·ФІЛОЛОГ. ВІДДІЛУ V, А. н. кн. V. 5 
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Вам у цьому ділі. Ви просите яку-небудь виготовану ·частину з мого нового 
роману. І то можна. От я тіль1ш не знаю, чи справлюся з переписуваннлм 
у такий мадий: 1) час, нкий Ви кажете. Ви сами гаразд знаєте лке нудне 
дідо та переписка, та ще коди її робити самому авторові. А довірити дру
гому - тут, правду кажучи, і нікому. Треба щоб перепищик хоч трохи ма
ракував і в орфографії. Бо про не'1' Ви нічого і не сказали: Чи з и It а н
п нм (то, бачте, м-там де треба и, и - де і) чи кулішівкою думаєте друко
вати? І чи 'Ь треба, чи не 2) маєте думки вживати? Не забаріт1ся сповістити 
мене, бо на днях думаю запрягтися у переписку. 

Що-до гонорару, то я 3) не знаю що Вам про це і сказати 4). 
Мені невідомо на яких початках Ви дуl\ІаЄте постановити своє видав

ництво. Коди і на свіП кошт, то певно, вигод Ви невеликих ждете від 
цього. А без вигод� лкі там гонорари? Гонорар- діло користи, а нам 
дбаючим про то вк- би послужити своєму краєві, думати про гонорари зовсім 
недодаднє. Одпаче, коли Ви вже намірилися платити другим, то й мепі 
�онорара сами опреділите по середній ціпі Вашої оплати. 

5) Прикликаю�и на Ваші заміри 6) щасливу хвортуну, бажаючи Вам 
усього доброго 

11. 

ІІІановний добродію 

Михайло Петровичу! 

До Вас прихильний. 

15 грудня 1881 р. 

Недав.нечко 7) скіачив л перепис першої частини своєї «Повії» 8) 
іскдавши руки мав надію подеІJжати ЇЇ з тиждень 9) щоб хоч 1'рохи одігнати 

від себе звичайні при цьому ділі урази 10) і забувшись ще раз гаразденько 
ЇЇ перечитати, - може де знаіідет1,�л лка помилка, або незвичаtlне слово, 
котре треба-б було иншим замінити. Аж гудьк! Ваш лист нагадав мені що 

сьогодні уже і 11) той день, котрий Ви виставили лк послідній срок у на
шій умові. Лк приском: 12) мене обцало. 

1) Закреслено: срок 2) треба 3) тіль1ш тоді про 4) Гонорар - діло користи, а нам 
дбати npJ те я к-би послужити нар 'дові своєму думати про гонорар зовсім не прихо
дитьсл ладу . 5) Бажаючи Ва.11 6) усяких хвортун (пестощів". долю) ') тільки s) і то 
тількп першу чаиину і мав був скласти, щоб як казав покійний Гоголь «витанцювалось»-
9) r:о"1,ер1hатп її 10) мож.о 11) день 12) варом. 
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Похнюпивши голову і вибачаючись перед Вами пещотно раз, л мерщі 
схопив свою рукопись і 1) налаштував до пошти. Завтра її зашлю. Не 
дальше лк через три дні Ви одержите може 2) повістку на «ц1шпую посьтл�у 
В'Ь 10 рублей». Це і буде Вам мол працл. В своєму 3) листі Ви раєте ула
джувати 'ЇЇ так щоб можна було 4) дрюкованнл р озбити не більше лк на дві 
книги. Не знаю, лк Ви зробите у сьому разі. Всього роботи чи й ·виста
чить 5) .нк на 4 6) дрюковапих листа 7) і вел вона зведена 8) в одну книжку 9). 

Можна ЇЇ розірвати і па двоє, тільки тоді прийдеться попрощатися з тим, 

що зветьсл «цtльностью». На другу-ж кпиж.r:у альманаху, коли Ви маєте 
пустити Її разом з першою .н не обіцню вистачити другу час.тину, так .нк 

білл неї багато треба попрацювати, а зайвого часу тепереньки у :мене і 
геть то небагато 10) . Робіть лк признаєте длл 11) свого видапнл itpaщe. Одного 
тільки попрошу у Вас: псевдонім (Мирний) виставлений па роботі хай 
зостаєтьсл і в печаті. 

Тепер, скінчивши з діловим бо�tом своєї праці 12) позпайомлю Вас, 
шановний добродію, і з самою системою, або планом 13) роботи, маючи надію, 
що Ви прихильно приtімете мою немудру сповідь. Головна ідел моєї праці 
виставити 14) пролетарілтку і проститутку сьогочасну, ЇЇ побут в селі (І ча
стина) в місrі (друга), на слизькому mллху (трет л) і попід-тинню - четверта. 
Гуртом усю працю л назвав «Повіл». Цією назвою 15) народ охрестив 16) без 
пристановища тинлючих 17) людей, а наnбільше усього проституток. Вона-ж 
взагалі обіймає і всі частини назвиська, через те л і зостановивсл на сьому 
слові, хоч може слово декому здаєтьсл і недоладнім. .Кожну частину :маю 
надію виготувати так, щоб вслка 18) :мала свою самостійність, або ціль
ність. Коли у селі (І ч.) давить Притиківну свій дука Грицько, то у городі 
(друга) не Легше пригнітить городянський крамар Загнибіда. Длкуючи 
йому вона ул:азить у таку напасть, котра згоне 19) ЇЇ матір з світу. А без 
матери що ЇЇ принажує до села? 20) . .Кругла сирота служити вона стане 
у Rого. У городі і 21) служити краще 22) і робота легше. Притиківна пай
маєrьсл 23) у городі до пана (третл частина). Инший побит, вищі звичаї 
міські 21) захопдюють ЇЇ зовсім, з тілом і душею і Притиківна, закохавши 

1) Закреслено: зашивши 2) посилку разом з сим листом 3) послідньому 4) роботу 
5) не більше 6) лист 7,8) можна в одну книжку половину пустити, а в другу - другу 
(колй Би маєтє: надію) 9) До того розірР.ати її на двоє 10; не дуже баг::�то 11) себе 12) маю 
надію 13) своєї 14) нашу 15) сам 16) таких 17) має самостійне 18) вона 1ижна 19) зжене 20) при
манюватиме до села (у тому селі робити?) А щастл (знову) почина.єтьсл теж з города 
21) робо·га 22) леrча 23) зостаєтьсл 24) і доладніші убори. 
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панича, ступає на слизький шллх. Раз ступивши - на хистку 1) кладку -

вона не здержитьсл і 111читьсл далі - сторч головою. П ро се розкаже 4 ча
стина - по під тинню. Спершу вона співачка у городському садку, потім 
содержанка колись 3найомого їй крамарл, тепер члена губ. зем. управи. 
Життл-б у розкошах'2), та раз член сам жонатиfі чоловік, а вдруге і старин. 
На лвху годину вона 3Н0ВУ стріваЄтьсл· з паничем, теж жонатим. СтариП 
ревнивий підслухав їх розмову-і Притиківна 3) знову на улиці 4) . Поти 
мол

/
ода- вона ще не подаєтьсл своїй недолі-і вієтьсл 5) де попало з ким 

попало, поти догулюЄться до шпиталю, а та111 і до бе3носсл 6). Далі уже 
нікуда йти, - під темний вечір і москалі одкидаються, а служба в жида і 
па харч не стає ;). 3імою вона 8) шrентаЄтьсл в село, - там не без добрих 
людей, та й замерзає під своєю колись хатою, а тепер жидівським шинком 

ТакиИ мій, добродію, план. 3 часті слк так зведені, над четвертою 
прихватком працюю, та раз - ніколи, а вдруге - скорої роботи не хвалять. 
Правду кажучи і в засилаємій до Вас частині є багато де чого лишш,ого 
а. главне через спіх не так упорядкованого, JШ би то було треба. Сповістіть 
чи приймаєте мою працю. Лкщо вона бува не

. погодитьсл, то рукопис 9) 
передайте братові. 

Щасти Вам доле! 10). До Вас прихильний 
П. Р. 

ПІ. 

26 березня 11) 1882 р. 

ІІІановний добродію 

Михайло Петровичу! 

Вибачте мене, що л ще не зібрався одл�стувати до Вас па Ва1п пер
ший, ще до Різдва посланий, лист, .як Ви знову листуєте до мене. Дуже рад, 
що мол. праця прийшласл до смаку, а ще біл1.ше буду радіти, коли нею 
послужу на :користь пам рідного діла. Правду кажучи, об сьому я найбільше 
усього і думаю П дбаю: годі нам бавитисл сякими такими казочками та 
приповісточками, та плачем-співом, хоч і 12) щирим та. бездужним, пора на.м 
поглянути ясними очима на пашу роботу 13), пора додати ЇИ, окрім любови, 
і освітнього погляду і посидючої праці, щоб не сміллись побочні люди, щоб 
не сказали: оце і вони з своїм писком та в пшеничпиfі рлд! На мою думку,. 
тільrtо дотепною і досто1Їною роботою ми можемо заткнути незажердиві роти 

-1) Закреслено: вона 2) і 11і,1ого 3) летить 4) поти молода �) гулл 6) ту'г ') харчів не 

дає ' ) надужується 9; :�аmліть 10 ) Бувайте здорові 11 ) м�рта 12 ) правда 13) працю. 
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наших 1) ворогів, ми засліпимо 2) їх неситі очі 3), а тим самим нашу справу 
rюставимо вище ніж вона досі стояда. 

Ви певне, добродію, догадуєтесь куди це я стрижу 4), ведучи таку річ. 
Стрижу 5) н туди Іtуди·б і самому не хотідося. Л1шй: я не радніший по
дати 6) ще частину за-для другого випуску Вашої «Ради», оже не спро
можуся 7). Мене від самого Різдва і досі душлть казьонною 8) роботою та 
ще й будуть душити 9) до самісінького палкого 10) літа, так що я 11) і досі 
не довів до кінцн 12) своєї «Повії» і коли доведу- не знаю. Літом спека тait 

мене розварює, що до роботи я зовсім не гожусл, - надін на весну 13) та 

осінь. Весна тепер кажу не вільна, а осінь - за осінь ще не скажу 14) ні
чого. Уп'лть-же уже й підкінечнл робота 1:;) по1tазує що треба багато де 
чого переробити у другій частині 16) ЛІt прийдетьсл звести усе до купи -
то тоді знову треба все передрати та перетрусити 17). У такій великіfі праці 
та ще не за одним заходом робленій, сами, добродію, знаєте 18) , знайдеться 
де чого і багато лишнJ,ОГО і 19) не договореного, - лишнє треба геть одки
пути, невимовлене договорити. � цього хоч мені 20) мова і н е  дуже 21) 
завгорює, та все-ж і її треб�) причепурити, щоб кажу не стид було 

, 
перед людьми показатися. Дуже-б мене уразило 23) коли-б хто сказав що 

це 24) я вже про сдаву дбаю. Не втаюся: про славу тіль1ш не свого 111 е н н я  
а про славу сам о І' о д і  л а. У мене одна думrtа: JШ би на:м 25) нашу красну 
мову так високо піднлти, лк nідплв ЇЇ Шевченко у пісні. А чи л це зроблю, 
чи другий - длл мене байдуіjjj} Не пиняИте на 

. 
мене, добродію, що л на 

сей раз не даю певного слова. Кажу Вам: не вільно, не зможу висnіти з 
другою частиною «Повії». У мене є невеличкі образки з життя. Колись ма
лась ду111ка у таких образках 26) подати (юt Щедрін у «Семействі> Головле: 
ВЬІХ'Ь цілу 27) нuз1tу народніх: типів від 28) дідів 29) аж до сього часу, звлзавши 
їх до купи однією· ідеєю: ЛІt з покоління до покоління винародовлюва
дись наші нанталановитіші 30) люди і лк тілши освіта посліднього часу знову 
довела внуків до того погляду що вел робота батьків була одна тлжка 31 

помилка і ЛІt вони привернулись 32) до народу. Л не залишив зовсім цп 
своєї праці1 аже на лкий час все таки її ()Дкинувсн. А про теє кажу у 

1) За1(реслено: очі нашим 2 ) Н
ер

оз
б. 3) Закр

е
сJІено: Потик ати�л з совсім не викін<J

е
ною 

роботою - більше чим гріх 4) веду (гну) 5) гну 6) до друку. 7) Раз S) і до самого 9) трохи 

10) теплого 11) не 12) не скінчив 1З) осінь Н) не зовсім 15) працл 16 ) аже к оли- прий
детьс.н. 17) її п рийдетьс я перетрутпувати та перебирати 1') що 19) де чого 20) м

о
л 21 ) стає 

22) гаразденько гладити 23) уразили дОІ{Ори 24 ) л собі 25) і л чи другий 26) зм�лювати 
"7 ) низку 2s ) з

а часище 29) і до 30) найспособніші наші 91) тільки 32) пішли и народ. 
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:мене образків зо два (аркушів на два або й більше друкованих) 1) може Ви 
ними заткнете дiprty 2) замість другої частини «Повії»? Сповістіть і л вже 
знайду лк небудь час Їх переписати і незабаром до Вас подати. 

До Вас щиро прихильний. 
Р. S. Ольга Петровна знає один такий обрис «День на пастівнику». 

Л: Їй колись засилав за-длл загр.нниЧних 3) видань. Не знаю, чи він де вий- . 
шов? Спитайrе її, вона скаже чи погодитьсл він за-длл Вашої «Ради». 
Другий буде «Батькю, де виведені батьки тих хлопців, що показані ii. пер
шому образку. 

IV. 

13 ... ') . 

Спасибі Вам, шановний добродію, за засилку книжок 5). Л: їх одержав: 
4 прим. Гамлета і 3 - Пісень і Дум. Більшу частину послідніх (переклади) 
м.ені уже відома по виданнлм "Правди", де Ви спершу їх друrtовали, меншої 
(самостійні твори) .11 ще піде не бачив і дуже радо стрів Їх у Вашому 
збірникові. {iitJ з меншою жагою накину вел л і на переrtлад ,,Гамлета". 
Переклад Шекспіра 6) це не малий с1tок 7) уперед у нашому літературному 
поступу. Л: млись cal\1 8) бравсл за перекл:ад Макбета і добре знаю що це 
за морока той Шекспір. Здаєтьсл тait викладно він пише, а проте пере
повісти 9) його на нашу мову дуже т лжrtо. Небаrатечко угризнув л Макбета 
та fi кинув. Ваш Гамлет удавс'і!] Шкода що тут нігде достати псрекл:адів 
Куліша 10) : лепське варто подивитисл лк він давен талановитому переклад
чикові Мсйсел. :Мені тільки одно здаєтьсл, та 1 1) л й сам на собі звідав 12) , 

що лк не плецюй 13) Шекспіра, а він на пашій мові лкось чудно бренить, 
ні живої речі, а тим більше живих людей. Думаю 14) від того, що 15) Шекспір 
малю є ніколи небувалиИ у нас побут: все то королі, то царедворці, т·оді коли 
ми тепер тільrш 16) хлібороби. Звісно і в нас не без сноїх страждань, котрі 
Ше�tспір так вимальовував (наприк. піспн про вдову, що вигнав 17) син, може 
бути nорівнлна до королл Ліра) а проте при чужих та нерідних 18) на111 
обставинах все то 19) здаєгьсл 20) чужим 21). 

1) Занреслено : печатних наберетьсл ') кол;и. 1) Слово не зовс. розібр. 
• ) Дату не с1�ів•1ено, але лист очевидячки з 1882 р" бо чернетка написана на однім 

аркуші з попереднім, З::шресJІено: 6) Друга частина "Пісень і Дум" 6) таких творів лк 
Шек. 7) Не :зов. розібр. 3 ) було узлвсл 9 ) пере1-шадаєтьсл 10) Дуже-б добре було порів

нлти їх один до другого 11 ) що 12) з апµимітив 13) Не зов. розібрано. 14) мені здаєтьсл 

15) ми не зв :шлись до таІ{ОЇ речи 16) греч1tосії 17) вигнану сином 13 ) все то чужі нерідні 
19) то во

но 
20J 

не 
рідним 21) Ваш переклад розміром сербських дум хоч і додав 1tласичности. 
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Питаєте за мої праці, сподіваєтесь бачити у с ю  "Повію" у другіП частині 

"Ради". Ох, добродію, гірко 1) мені Вас зневірлти, а проте приходитьсл. 

Щоб надрукувати ус ю "Повію" (ще 3 частини), то приИшлосл-б одкинути 

виданнл ,,Ради" бодай чи не на рік,' або fi того більше. Звести, то л ЇЇ с лк 

так звів до купи, дові в і до краю 2) та тільки то й слави, що довів 3). 
Багато, дуже багато приіlдетьсл ще над нею попрацю вати поти вона 

стане" . . t), або лк казав ко.1ись Гоголь витанцюєтьсл. Ще може на дру гу 

частину спроможусл , а на всю - запевно скажу ні 5). Похвалюс л остогидла 

вона мені гірше 6) гіркого по11иню 7), а проте все таки хочетьсл довести до 

путтл. Другого нічого і не розпочинаю, все коло неї :Копаюсл. 

Чи одібрали Ви, добродію, мої два образки з життл "День на пасті в

нику" і "Батьки"? Коли вони не погодлтьсл до "Ради", то Ви зашліть Їх 

назад до мене. Вони здад�тьсл до моїх 8) ще загаданих: праць. 

Коли- б уже скоріше побачити Вашу "Раду". Л чув, що найдальше вона 

залежитьсл 9) лк до 15 січнл 10). Пересилю лrt-небудь сей міслць і буду нк 

Бога дожидати. 

Бажаю Вам всього найкращого i найлюбішого в світі. 

До Вас щиро прихильпиП. 

1 ) Закресдено : шкода 2 ) нінцл 3) А лн: не питайте. 
4) Не розібрано . 
5) Закресд.: Зедена дуже і rшсла лк та лісова груша, не вистолла, не влежаласл. 

Та й мороки МІ:Jні з н�ю 6 ) лк 7 ) хрін S) потрібні будуть 9) що на 15 січнл вона обіцяна 
10) коли-б кажу скоріше. 



Ни утворивсь роман "Хіоа ревуть воли , nк nсла повні?" 
П. Мирного та Ів. Білика 1). 

Історію утворенпл романа «Хіба ревуть воли, лк лсла п овні?» ще й 

досі не з'лсовано, лк �лід, у нашій критичніП літературі. Традиціл давно 

вже приписувада цей твір двом братаJІ1-письменника:м - П. Мирному (П. Руд
ченкові) та Ів. Біликові (Ів. Рудченкові). Сам П. Рудченко не раз визнавав 
тут співробітництво сного брата і, наприклад, в одному з своїх листів до 

редакції «Літературло-Нау�ового Вісника» писав: <Л передав видання уеіх 
моїх друкованих творів Сілчеві; на першу книжку л вже заслав усе, що 

маєтьсл; на другу повинно разом з «Пропащою силою» піти «За водою», як 

твори написані мною з покійним братом Білиrюм» 2). Але деталі цього спів
робітпицтна, можна сrtазати аж до останнього часу, були так що й зовсім невідомі. 
Правда, ще р. 1882 В. Варвинський, па підставі, мабуть, тих темних чуток, 
що доходили до Галичини, в свойому розгляді цього роману каже, що при 
спі.'1ьніП праці над утворенням одного оповідання може бути ужита така 
підхід1tа: один подає план, зарисовує в го.�rовних рисах характери, покладає 
що-наfіважнішу обстанову,- другий переводить цеП план в усіх.. його подро
бицях. А може ще И так бути, що один єсть властивим творцем, а другий 
робить тільки свої виправrш і доповненнл, виправллє і вигладжує. Так, коли 
цей роман і справді написали двоє авторін, то ми можемо хіба припу
стити цей останній спосіб співучасти двох авторів. Правда, в романі «Хіба 
ревуть воли, лк лсла повні?», ми знаходимо багато частин не однаково обро
блених,- не одну важну подію, не одну сторону характеру деrщтрих осіб 

цього роману, описано тільки побіжно, мов-би но-�роніксрськи, а знов другі 

Од редшкції. Додатки, що на них раз-у-ра3 посилатиметься автор, мають дру1,у
nатися окремо . 

1) За спромогу працювати в сприятливих умовах над спадщиною П. Мирного 

складаю свою велику подлку Івзі Яковлевній Руда нській, завідувачці рукописного від

ділу Полтавського Пролетарськоrо музею. 

2) Лист від 8/vп 1918 р. За можливість скористуватись цим листом складаю свою 

подяку Н. Д. Романович-Ткаченко. 
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події й особи або їх характеристичні сторони, хоч і багато меншої ваги, 
описано дуже докладно. Тільки-ж це, здається нам, не виходить із-за автор
ства в-двійзі, а таки з самого способу писати роман� 1) . Далі за розвя

зання цього питаннл взявся проф. Огоповськиіі і, збираючись писати в своїй 
« Истории руской литератур11» про П. Мирного, він удавсь до нього з 
приводу цього з отаким запитанням : «І{отрі частини в пов. Х. р. в. написав 
Опанас Мирний, а котрі зладив І. Бі.1ик? Бо тут, очевид11ч1ш, дволка рука 2)». 

Невідомо, ,що відповів на це П. МирниИ, але в своїй історії проф . Оrопов

сь1шй так розподіляє працю братів над цим романом: «Іван РудчІ:)нко міг 
зладити ось які глави: 1) Хазяїн, · 2) Піски в неволі, 3) Пани Польсьтtі, 

4) Махамед, 5) Максим старшим, 6) Перший ступінь, 7) Слизька дорога, 
8) На волі , 9) Новиfі ві1t. Опроче, в делю1х главах добачаємо зразки пера 
.Мирного і Білика. Сюди належать імепно ось ш:і глави романа: 1) Товариство , 

2) Наука не йде до бука» 3 ) . Далі проф . Огоновський каже, що в писаннлх Біли -
кових м и  бачимо історичні образи з минувшини, філософі•ші рефлексії і зразки 

пр озаїчного оповіданнл 4) . Ми далі побачимо, пас1tідьки правдиві ці думки 
проф. Огоновського. Нарешті, в 1-2 числі «Червоного Шлнху» за 1924 р. 

з'явилась стаття І. Ткачеюtа «Літературна спілка П. Мирпого та І. Біл�іка», 
що в віfі автор зробив спробу розвязати це питаншr на підставі вже фак
тичних даних, того рукописного матеріялу, який переховується в Полтав
ському Пролетарсько111у музеї. Але І. Ткаченко поставив собі широ��е зав
дання - з' лсувати взагалі .1tолективну працю братів на ниві українсию1·0 

ппсь111енства і особливо ролю старшого брата Івана в творчій діяльності 
П. Мирного (крім «Пропащої сили,, брати вкупі написали ще fi «За водою» , 

і відносно инших творів П. Мирного Іван Рудченко давав свой:ому брато�і 
поради, то-що), і через це не міг присвлтити багато місця 01tремому пи

танню що -до утворення роману «Хіба ревуть ноли, ш' лсла повні?» 5) , - і 
Пого нарис не подає в цьому відношенні повної картини. Ortpiм того, І. Тка

ченко не мав під рукою ще й останньої рсда�щії цього роману - рукопису 
1875 р., що діставсл 111ені від нащадків І. Рудченка 6) . Іtористуючись цим 
рукописом, а також і тим рукописним матеріялом П. Мирного, Що ного так 

1 ) •діло» 1882 р., ч. П, див. Огоновський, Историл литературьr руской, ч ПІ, розд. 2. 
2) Лист проф. Огоновського від 11 (23) січнл 1�91 р., пор. лист від 8 (20) ХІІ--

1890 р. Обидва листи переховуюТЬ(}Я в Полтавському Пролетарському музеї. 
з) История л11тературьr рус1tой, ч. Ш, розд. 2. 
4) Ibid. 
5) Йому в цій статті присвлчено 31/2 сторінки. 
6) Цей рукопис л передав до Полтавського Пролетарського музею. 
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с,·араино зібрано в Подтавському Пролетарському музеї, л И зробив спробу 
подати повний нарис історії, лк утворивсь цей знаменитий ромап 1). 

В основу романа (Хіба ревуть воли, лк лсла повні?», без жадного сум

ніву ллгли ті вражіннн, що їх виніс Панас Яковлевич з своєї подорожи від 

Гадлча до Полтави, лку він зробив на початку 70. р.р. Лаштуючись у дорогу, 

каже він, <л мав умову думку роздивитись народній побут, познайомитись 

з народньою таємною думкою, лк.ою він живе, з його "слушним часом", люІм 

він себе тішить і береже дл11 свого сина або онуrш:.. Підчас цієї подорожи 
Панас бачив злиденне життл селлнського люду, чув, лrі. нарід лає земство.

«Що-то за земство? - гомоніли селлни - тідь1ш лишuл драчrш». Всі ці r.ютиви 

Я.Іt відомо, відбились і в романі. Цікаво, що підчас цієї подорожи Панас 
Яковлевич підслухав і те слово - :Маштаки, лким лалли козаки 1t0лишніх 
кріпаків 2), і лким лає Їх Грицько, один із геро1в роману 3). 

Аде особдиве вражіннл справило на Панаса те оповіданнн про розбіfі
ника Гнидку1 лке 1іін почув від молодого поштаря, що віз його до Гадлча. 
<J?ідова голова cefi Василь Гнидка був" - розказував поштар Панасові.- На все 

вдатний, до всього вдаІ;lся, чи до ремества, чи до роботи юиї - його пошли 

йому· дай. Сам чоботи шив, у млині знав діЛо, і стрілець з його запале ни� 

був. Отута в долині (ми тоді саме спустилисл з гори у глибоку долину, уже 
покриту спорипіом чи болотлною травою, тоді лк гора з обох боків чорніла 

ще своїми гноїщами та жовтіла глинищами;- перед на111и на горі столли 

Заїчниці, а за ними синіла чагара з колис:�. рослого і густого лісу) , туди 

далі є озеро; то він, бувало, кожен день бродить 3 рушницею по-над водою. 
І вже коли зобачив •ЩО, то не втече Иого рук. :Міткий стрілець! Тут він 

схожувавсл з своїм товариством і на раду1 коли й де Їм погуляти.-- Хто-ж 
Иого товариші були? -Тутешні козаки. Тута їх у його ціла зграя була, 
а то й три москалі пристали. З О пішньої пушкарі, що з пушок паллть. -

І заможний він був?- Та чорт його не взнв! Дві хаті там такі збудував, що 
хоч нехотл задивишсл. Тепер їх попечатано1 то там ніхто й не живе. Столть 

собі-валяться. Одна сова серед печи кричИть . - Як-же і де його зловлено?
Аж ось лк: Недалеко від Заїчниць,- от як будемо їхати1 то й побачимо, 

жив собі хутором уже здавна один козак. Заможний і грошовитий. Скоту в 

1) Цю працю л написав був ще до того, 1ш з'лвилась в друку статтл І. Ткаченка. 

А свою доповідь «До шітаннл про авторство повісти 11,ирного "Пропаща сила" на підставі 

рукопиеу 1875 р.» л прочитав ще в 1923 р. в Історично-Літературному Товаристві при 

Українсь1tіИ Академії Наую (див. «3аписrш Істори•шо-Філологічного Відділр, кн. IV• 

350 стор.). 

2) сПравда>, 1874, стор. 467. 
3) <Хіба ревуть воли, лк лсла повні?», 2!2 стор" виданнл «l{іевскоИ Стагинь1». 
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Поrо - повна загорода, а грошей - .то й свині не їдлть. При йому жили його 
й сини, аж три. Двох він уже й поженив; у старшого П дитина була, а 
менший: ще парубкував. Сього він уже в москалі готував і грамоти навчив, 
щоб не так важко у службі було. Ще й дочка у його, так. півдівка, була; 
ото вона одна й зосталасл тіль1ш жива. Гнидка добре його знав, знав, що 
туди так удвох починати нічого, та різдвяних свлт, зібравши двавацлть 
самих наттздоровших товаришів, і скакнув до того коза�tа празникунати. -
Лк празниrtуnати? вони-ж їх, кажуть, порізали. -То то-ж і празникували. 
3мовилисл вони, а лк стемніло, то П рушили. lfриїздлть, аж уже на хуторах 
і спати поллгали. Звісно, свлтки, повечерлли та й рано спати лягли. От сі 
ДО вікна, стукають, прослтьсл у хату. Іх не пускають; вони прослть хоч 
шлях показати. Дорога тоді була забита, недавно сніг увалив. Батько й 

послав парубка. Той тільки-що одсунув двері- вони так прожогом усі в 
хату, аж дванацлть душ. Та й почали правитисл. Парубок хотів у вікно 
вискочити, так хтось з їх як бебехнув з рушниці, та прлмо у спину так 
кулю й увігнав,- той так у вікні й застрлв. Вони тоді до жонатих, хто з 
ножем, хто з сокирою,- повбивали. Зостались невістки, дід та баба і та 
ще дочка, що .як побачила ту баталію, то непримітно залізла під піл, та 
та111 і сиділа, дух притаївши. Зостались ото ті: вопи Їх пов' лзали гаразденько 
та й питають: де гроші? Питали, питали,- мовчать; вони тоді давай у печі 
огонь розводити; розвели: та візьме жменю соломи, зверне верчик, запалить 
та до віг, - отак і пече. Пекди, пекли, та чи то вже так їх запекли, чи-може 
вже ті затллисл, - ні слова, та :й годі. Стара одначе знемогла, с1tазала, що в 
пі<1урці 50 карбованців замазано. - В1шолупали, та знов до неї. Більше, 
каже, немає. Вови знову пекти, мучити, так ні, не сказала. Тоді вже вони 
взяли гаразденько усіх поскладали в рлдок, зайшли з-за голови, та обухом 
у голову, так голови й попровалювади. Тоді ото :й дитина прокинулася; або 
може воно й давно прокипулосл:, та мовчало, а то почало 1tричать. Кричить, 
л:к не розірветьсл, так Гнидка узяв та :й простромив Пого ножем, лк галушку. 
Rоди його питали на слідстві: на що ти, Васил:ю, хоч дитл убив? Що воно 
тобі заборонило? - Л :його, каже, не бив, поки воно не кричало; а як під

нлло лемент такий, хоч без вісти тікай,- л тоді взлв та :й простромив ножем.
Лк упорались зовсім, -тоді зачали грошей шукати. Шукали, шукали, все пере
рили, не знайшли, та з тим і поїхали. А та дівчина, що під полом була, 
як побачила, що вже пікоrо немає, та лк була гола й боса 1Ї простоводоса, 
то так і маfінула аж до села. Прибігла до першої хати, а то хата самого 
Гнидки. 1 як вопа вже тута не пійм:ал�сь, то вже, видно, сам Господь так ЇЇ 

судив. Прибігда, а вже було удосвіта: правда, всі спа.ти, і Гпидка спав з това-
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ришами, тільки у другій хаті, що од двору, а в сін, що од у лиці, - мати 
Гнпдчина. Вона до сеї то стука у вікно, добиваєтьсл. Мати слуха: щось 
стука, - вийшла. Коли г ллне - аж дівчина в одні П сорочці і усл в крові. -
Що се? - питає. Відкілл ти, дівчино?- Л, каже, бабусю, з хутора.." розбишаки 
набігли". батька ... матір." братів ... усіх, усіх побили, тільки л й зосталасл". 
утекла ... - Лк утекла? - Поїхали розбишаки. Та л й утекла. -- Коли-ж се 
сталося?- От се недавнечко." вони тільки-що поїхали ... багато їх . .. Цить-же, 
цить, дівчино, -каже мати: мовчи, то міП син! А вона бачила, лк сип уві
ходив у її хату, й без свjтла руки мив. -Та за дівчину, накинула на неї 
лку там одежину та тихенько до волості. Там усіх зразу_ на ноги піднлла, 
та прямо по сииа fi справила. 

«Хіба він матері так уже дозолив, що вона на ЙОІ'О вюш:зала? -Та 
вже-ж, видно. Уже-б лка мати на енна сказала? Вона, кажуть, пе раз Пого 
й просила, fr молила; раз і жаліласл, так ще її винуватою зробили, а син 
ще й вибив. - Ну, так далі?- Ну1 отож лк справила, то їх усіх так сонних 
і· забрали. На другий день до нас в Опішню дали знати слідователеві. 
Л тоді саме з ним і Їхав. Л1t увіfішли у хату, то по 1tісточки крови було: 
так усе у крові П шшвало; аж страшно дивитись. Таки не аби зна-що -
вісім душ положили! Записали ото там усе. Почали Їх питати. Так куди? 
не знали: і духом не знаємо, П не відаємо. Так раз мати доказує, а вдруге 
дів чипа пізнала делких. У же щось через тиждень, чи що, усе по правді 
розказали, юt там будо; побачиди, що не викрутлтьсл. А JШ веди Гнидку 
у По.'ІТаву, то нахваллвсл втекти та матір порішити. А тепер, кажуть, ли

бонь і з ним уже порішили. - Лк порішили? Л чув, що він yтirt аж з 
Москви. - Утік-же був, та піймали, Та він хотів ще удруге втекти, так 
москаль узяв та й застрілив. --- Л1t застрілив?-- З дороги, значить, втікав. 
Гнидка одбіг, а москаль вистрілив та И положив. - А де-ж мати та жінка 
живе? - Матір прийнлв до себе тутешній таrtи козак. А жінка хотіла було 
іти за ним, та лк розпиталася, що там не можна удвох жити, то И зали
шила. Живе теперепьки тута з . одним чоловіком, тлгаеrьсл. У чоловіка й: 

жінка є, а вона одбида, та й живе з ним. П' лнують вдвох, розпутствують. 
«Ми виїхали геть од Заїчинець. - Ото дивіться: у долині верби сивіють, 

ото той хутір. Там їх і поховали усіх. Хотіли саме коло 3аїчинець хрест 
постановити, і на хресті виписати, коли, лк і ким вони побиті. Та громада 
3аїчинська одпрохала, що, мов, худа слава об нас піде. Так їх там у хуторі 
поховали і хрест постановили. 

«Далі, каже автор, л вже не пам' лтаю, що ми балакали з машталіро:м, 

;ща� тільки, що цілу дорогу балакали, але все те Гпидка собою затер, 
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зарівняв у моїй пам'яті; тільки сам зостався, як здоровf нний иржавий цвлх, 

забиrиfі: у білу гладеньку стіну мого спомину; доюrв він мою голову і по

ривав думку розгадати його чудовну появу» 1). 

В иншому місці своєі по дорожи, трохи раніщ автор каже, що Гнидка -

це трохи чи не на всеньку Полтавщину відоми:fі розбишака, перед двома 
роками засуджений на каторжну роботу. -З Гнидки дуже цікави:fі суб'єкт, 

як для етнографа, так і психолога. 

�Як такий мирний пахарсьrшй побут, з його поетичним почуттям, з людя

ністю викинун з себе такого нлющого зарізюку, котрому нічого не варт 

проткнути ножем горло маленької дитини, коли вош� , прокинувшись, почала 

в колисці кричати, котрого організаторські сили були такі, що зумів за 
невеликий час згромадити цілу ватагу усякого люду, і за півроку вирізати 

з нею цо 20 душ в Зінrtівському, Поj1тавсько111у, Ми11rородс1.кому, ще либонь 

й у Пирлтинському повітах. Питавн н, на Ііотре повинен одп,опіt;ти наш етно

граф. Я:кі почуття водили руками сього розбишаки, коли він �rив Їх у гарлчіfі 

людсиtіfі 1tрові, так щиро кохаючи свою молоду жінку? Хай скаже психоJ10г. 

«На мій погляд, каже ,цалі антор, Гнидrtа безталанна дитина свого вirty, 

зкалічений виводок свого побуту,- пригніченого усяким панством, зубоже

ного жидоною,- де все стало і стоїть нерухомо на однім місці, столло, покп 

зачало гнити у самому корні. Де одно зогнива, там починається инше зара

жатись, і при вонючій духоті, JІКУ розносить усе гниле, тяжке стає життя 

народжено111у, гірке воловодіння з цвіллю . І от починає воно боротьбу за 

своє місце, за своє право па жнттл, починає розшукувати шляху. Де-ж то 

знайдеш його без освіти, де то знайдеш ного у тому непрогллдпому мо1юці, 

лкий сповива усе і усіх? А тут устає таке питання: не я задавлю, ме�е 

задавлять! І кидається чоловік, як звірюка , на все, куvаЄт:ься у нрові люд

ськіfі і знаходить в тіи свою утіху, пораду дл.�t свого серця. Коли що кохає, 

то Еохає усею силою своєї мочи (як Гnидка свою жінку), що зненавидпть -

як вітер змете з свого шляху И дивує людей ссоїми божевільпими вчин

rшми. І справді, Гнидка здивував собою усю Полтавщину, сrtолихнув тихе 

пахарське життя од корпл до самої верховини; імення його почало пере

ходити од села до села, од lVIicтa до м іста, а переходлчи, почало наро

щувати еобі тarty славу , лrtоЇ Гнидці :може й пе снилося. Так, одні розка

зують, що Гнидrш ще змалеч1tу, JІR nідпасачем був, привчав себе до сього 

ремества , Шfіме бувало лгнл, обдере жшщсм з нього пшуру, та П nочнс 

батіжком підганяти . Другі, що нк з своєї матері :щущавсл - постановить на 

1) «llpaRдa> 1871 р., стор. 544-547. 
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гарлqу' сковороду, та й пече, щоб нікому нічого не розказувала. Третій, юt 

свою жінку кохав, що при Їй тільки й зміг розказати сво1 перешкоди; 
розказує, а cal\1 рлспо, рясно плаче. 

Так народпя фантазія починає обвивати хоч грізни111, а все-ж поетич
ним словом свого лютого ворога. І хто знає, xro поручиться, що років через 
20-30 Гнидка розбишака не займе рядом місце з лкими·небудь Гарrtушею, 
3асорним і инши.11ш розбишаками післн-гаИдамаць.кої пори, котрі уславились 
по всіfі Україні, .нко боронителі убогих і безталанних од заздрости і при
гпіrу багатих і щасливих. Нарід глибоко чує, він вибачає своїм самим лютим 
заrзака111, часто і густо величає Їх нещасними-безталанними, не вибачає 
тільки він своїм давнім ворогам, що гнітять та роrорюють його беззахисне 
життя- то папству та жидові> 1). 

3 цього лсно, лку загадку завдав Мирному оцей Гпидко, як паш пись
менник крутив· над ни.111 голову, і з' л сува ти це питання він і взявсь у своєму 
романі - «Хіба ревуть воли, як ясла повні?>' Що ця поділ лягла в основу 

. . 

його ро111ану, це видно з того, що деякі місца з цього оповіданнл увійшли 
дослівно в його твjр (в остаточніfі редакції, - особливо, що до останнього 
вчинку Чіпки, який з своїми товаришами вирjзав цілу родину заможного 
Хоменка. У цього Хоменка теж було три сини, лк кати, лк каже товариш 
Чіпчин, Лушпя, і йдучи туди, товариство взяло з собою рушницю. Розбишаки 
побили всіх, - урятувалась тільки одна дівчина років деслти, лка й прибігла 
до Чіпчиної матери. Коли Мотря, иати Чипчина, вийшла з хати па крик, то 
«перед нею стояла літ деслти дівчина, в одній ·сорочці, об'юшеній кров'ю, 
боса, розхрістана, розпатлана, столла й труснласл). На запитання Мотрине, 
що це, дівчина почала розказувати: <ОП, лишенЬко, бабусю ... Ой горенько 
тлжке... з плачем, ледві вимовллда дівчишtа. - Л з хутора... розбишаки 
були ... всіх побили ... порізали ... постріллли ... батька ... й матір." діда." бабу." 
дндьrtів ... дядину ... маленького братіка ... усіх ... усіх ... Одна л зосталасл ... одну 
мене не знайшли ... втекла ... - Лк утекда? - Поїхали ... запалили хату :й пої-
хали . . . - Цить." цить, мол дитина! - Зацитькувала Мотря. Л знаю, хто 
ті розбишаrtи." Мовчи!-То міИ сип, rtлятий! Цить ... а то, лк почує, не жи
вотіти тоді ні тобі, пі мені. - Ходім у волость." у водость ходімо!- шепче 
вона. - Л змерзла, бабусю". холодно ... шепче дівчинка, тул11чись до Мотрі.-
в 

.. . 
б 01 0 І П а, хоч мо1 стар� чо оти взуп... н, платок... юпка... швидче ... - охапки 

назула вона на дівчшшу старі зат•орублі чоботи, накинула юпку, платок; на 
свої rтарі плечі натлгла кожушанку П виnшли вдвох тихо з хати» . .. 

') «Правда>, 1874. 
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Незабаро111 прибігли волосні, назбиралось народу повюсшький двір, 
обступили кругом хату. Ні одної душі не випустили: всіх побрали, пов'язали. 

Товариство Чіпкине цимра вом було чи�шле: чоловік десятеро. Між nими 
були й москалі 1). :Коли Чіпка повернувсл в розбою, то він увійшов в матері 
хату і почав над помийницею вмиватись ... Незабаром повходили в хату й 
инші. Засвітили світло ... На кожному видно було сліди свіжої крови ... Далі 
мати почула, .Іпt стали в печі вогонь розводити, одежу палити. 

Побитих поховали недалеко од Пісок, над самим шляхом, коло Хомен
кового хутора, насипали високу могилу, «а на ній стоїть величезний хрест, 

оглядає навкруги хутори, села, всі околиці ... Під ни111 тліє вісім безневинних 
душ, згублених в одну віч «страшним чоловіком». 

Матір Чіпчину взяв Грицько догодовувати до смерти. 
Чіпка теж був багатий, післн того, як одруживсл з Галею, лку дуже 

кохав. Перед нею він. теж часом сповідався в своїх гріхах (330). 

Хата у Чіпки була ве.шка і гарна: вона мала три кімнаті- одна для 

матери, друга длл нього самого, а через сіни - світлиця про гостей. Після-ж 
того, лк його піймали, «хату ного опечатали, забили. У ній одні сови та 

сичі плодилися». 

Ще більш матеріялу із того оповідання про Гнидrtу, шtе почув Панас 
Я:ковлевич від свого поштаря, він узлв, щоб описати саму сцену вбивства 
родини Хоменкової в першій редакції свого роману. Ось ця сцена (Перша 
редакція 1872 р., стор. 57-59): 

<Недалеко од Пісок жив собі хутором багатий козак Онисим :Кнур. 

У :Кнура три сини, лк соколи: два жонатих, один парубок, шукав собі 

пари. У старшого сина двоє діток: хлопчик і дочка Орися - дівчина яіт 

може, в 1 О, а в середнього теж двоє - дівчинка по восьмому po1ty і синок -

місяців шости. 

«:Кнур - козак багатий. :Кругом хутора десятин сто поля; дворище добре, 
посеред двору аж 2 хати, хоч коней гони, і двір в одного боку рубленими 
коморлми облямований. Літом Rнур спав з своєю старою та в середнім і 

меншим сином у одній хаті, а в другіfі старший син в жінкою, а на зиму, 
щоб тепліше було та топлива менше сходило, усі збиралися в одну хату. 
Пріська (теща) давала порядок невісткам, а сам Онисим синам. Жили вони 
собі добре, тихо-мирно, добро наживали чесною працею, в хазлtІстві кохались. 

«У ту лиху ніч усі чоІ'ось сиділи ввечері, мов сонні, і зарані полягали 
спати. Старий Описько лежав на печі і стогнав тихо. Бурл ревла-вила, 

1) А раніше, коли вони ходиЛи грабувати з Максимом, їх було дванацлть чоловіка 

.(рук. 1875. 249). Мjж ними були й москалі-пушкарі (рук. 1875. 248). 
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кидаючи в вікна лепким снігом. Коли це чує старий - щось загуркотіло, а 

даді застукало у вікно. 
Ой, ой, одчиніть! 
Старий підвів голоnу, прислу хався. 
Одчиніть!- ой, ой! 

Хто там? - гукпуn старий з печи і побудпв сипів. 
Одчиніть Христа ради, - одчиніть!- молило щось під вікном. 
Хведоре, ти молодший, - піди спитай: чого йому треба! - обізвався ста-

рий до парубка. 
Хведір устав, накинув свитку на·опашки і виншов у сіни. 

А хто там? - питає. 
Пустіть Христа ради переночувати! - почулося, з-надвору. 
Звідкілл-ж ти? хто ти? 

Та здалека." аж з Гепмансь'Кого". потаскала лиха година під тaity 

хуртовину". не вхопив тропи, та н збивсл з шллху, не знайду, куди . ного. 

Пустіть, будь ласка: насилу сюди добивсл . 

- Засвітюю та впустимо, каже старий, - не погибать-жс чоловітюві по 

та�tій лихін годині. 
Од гомону прокинуласл в колисці мала дитина і закричала не свон1 

голосом. Мати почула, та до колиски - гойдає дитину. - Хведір запалив 
каганцл і пішов до с1нешних дверей. Тільки що дзвенькнув заеів, як двері 
подалисл - і в сіни ускочило аж 11 душ. Хведір не вспів одуматися, як 
Чішш стtомандував: - А бери: Иого! 

, 

Тон, .�ш навісний, ускочив у хату. - Розбишаки! - скрикнун не своїм го
лосом. Розбиша�tи за Хведором. Підннвсл крик, r'валт. Хведір кинувся до 
причільного ві1tна, рванув рлми, брязнуло скло". гогонула рушниця". Хведір 

скрикнув, ухопився за спину та й зав' лз у вікні. І\,ров полилась JШ :з кабана. 
У сі поторопіли. 

- Чого стоїте? беріrь Їх!- гукнув Овисько на сипів і кипувсл на розбишак. 
3чининсл біfі, крик. Чоловіки (нерозбірне слово) один одного , кр:и�ать. 
Жінки голослть". Старший син ухопив Лушню і насів зверху, як яструб 
голуба. Хтось підскочив - і зо всього розмаху бебехнув яструба по голові 
Залізниl\1 безміном". Той і не здригнув, так, як сніп, повал1fвсл з Лушні. 
Другого сина уложив на місті Притика сокирою. Недовго і старий борю

кавсл: повалили його, звязали. Питали про грощі, старий мовчав, тільки 
страшно водив по хаті очима .. Жінки кричали, здіймали руки до Бога, 111оли
лисл; дитинка у колисці кричала, як його різачка різала; одна Орисл заби
лась під піч і з переляку лежала, притаївши дух. 
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Лушнл з Притикою метнулисл до молодиць; москаль до старої. 
Дитинча так кричало, аж страшно слухати. 
Та утиште оте чортенн! (Чи довго ти кричатимеш 1)- гукнув Чіпка на 

товаришів (і простромив дитинку лк галушку 1). Л:к блискав11а заблищав у 
москалл у руках аіж - і хлинула кров через горло в дитинrtи." воно затрі
палось, захарчало ... Ніж таlІ'І і зостався. Мати, мов скам' лніла, столла і диви
лася мутними очима . .  А це зразу як скочить -і, як диr\а кішка, умоталася 
в Чіпчину голову. 

- Ти каторжний! проклятий! - завила страшенно і, припавши, гризла зу
бами його голову. Московський: теса1t через спипу дістав аж у груди - і 
положив її на землю. 

- Так ти не скажеш, старий чорте, - кричить Чіпка, - ти не скажеш, де 
гроші?, 

Старий ні слова, тільки грізно зирнув очима. 
- ·огню, хлопці! 

Хлопці зірвали з дверей: матку, почали 1tрутити віхті, - і підпаливши, 
давай -припікати п' лти". Старий Кнур тільки стогнав. 

Тимчасом Лушпл упорався з невісткою - задавив за горло". Лк вальоrt, 
скотилась вона з полу на долівку. Старшеньrш:й хлопчик і дівчинка впали 
перед Мотрею навколішки, здіймали руки до Бога, молили, просили." 
Московсший тесак -- і Їх положив, лк ті сношtи. 

3остадисл старі - обоє пов' язані; страшні вони лежали посеред хати, 
підпливти кров'ю; а кругом їх, як ті чорти, столли розбишаки, з запале
ними віхтями соломи - і припікали п' яти. Старі і од страшенного болю, і 

з переллку не змогли слова промовити, тільки лкось страшно, не то з доко.
ром, не то з мольбою дивилися - і якась мутність застилал11 Їм очі. 

·- Долго ли возитьсл с ними'?- гукнув один з :москалів і, замахнувшись, 
легонув по голові обухом спершу старого, а потіn1 і стару ... черепи ·rріснулu, 
кров заюшила з пробоїн. 

- Тепер, хлопці, і сами попораємось - може й горілка є,- гукнув Матнл, -
випити по трудах. 

Хлопці кинулись, порозбивали ·скрині, повиймали гроші, одежу1 збіжжл. 
Що лихіше, кидали під піч на купу. 

Лк упорались, хтось замовив: «Чи не краще й хату запалити?». Та 
Чіпка не схотів. 

- Додому час! - гукнув в�н, і всі разом пот лг ди до Чіпки в двір.» 
Під ушшвом всього того, що Панас Л:ковлевич бачив підчас своєї подо

рожи, і особливо- під упливо:м оповідання про Гнидку, · він і розпочав був 

1) Виправлено оJІівцем Івановою рукою. 

3АПИG!tи ІСТОР.·ФІЛ, ВІДДІЛУ У. А. Н.1 КН, V. 6 
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,.. 
свого роман:1.; першу редакцію його він закінчив в 1872 р. В цій першій 
редакції роман вийшов не великий, він займав 60 аркушів звичайного фор
мату, в аркуш (нумерацію поставлено тільки на одному боці аркушу) і напи

саний він тільки на самих лівих сторінках аркушів, - праві лишились по
рожні: на них потім Панас робив свої додатки, а також . брат його Іван 
писав свої помітки й уваги. Заголовок 1 р. був «Чіпка», і хоч 1 р. й було 
поділено на XV розділів, та розділи заголовків ніяких не мали. Ось голов
ний зміст цієї 1 р., порівнюючи :з друкованим ви� апням: І розділ відповідає 

П друк. - .:Двужон»: ЗахожиИ чоловік в Пісках розпитує парубка про Окуня, 
а далі йде до волости; розмови ·з приводу цього між парубком і його 
жінкою; чоJІовік у волості за.нвив себе небояом Карпа Окуня - Остапом 
Хрущем; розмова з писарем, приписка до піщанської громади, сватанн.н на 

Мотрі Зайцівої, бідпііі дівчині, розмова Мотрі з матір'ю; Мотрл повеселішала 
на своїм хазяйстві, але бу ла велика бідність. Сум Остапів, розмова його з 
жінкою про те, що він піде на Дін, бомага з Дону про нього, розмова го
лови й nисарл з приводу цього, розмова Їх в Мотрею, слідство, балачки по 
селу, привід Хруща в Піски, знову балачrtи по селу, потім знов чутка, що 
він Іван Вареник, кріпак пана Польського; віддали у москалі. Народивсь 
Чіпка - чудно - униз ногами. Знов гомонлть про батька Чіпчиного, що це 

сам куций. Не можна було кумів знайти, охрестив москаль за горілку; пін 
не хтів хрестити, упросила попадл за моток пряжі. Охрестц_ли Нечипором, 
а вдома прозивали Чіпкою. 

П відповідає ІН др. «Дит.нчі літа»: життя Мотрипе - усі цурались ЇЇ 
дворище пустир, ніхто не приймав на роботу, злидні. За Чіпкою ходила баба 

Чіпка удавсь гарний, розумний, але неповоротний. Мати била, Оришка жа
лувала. Діти зобіжали (нема Їхніх глузувань із Чіпки). Баба заспокоювала, 
рою\аsувала йому казочок, оповідала про своє життя, про людей, .1ші вони 
лихі, про те, що. батька його віддали в москалі. Найбільше цікавили Чіпку 
небо з лсним сонцем, блідим міслцем і блискучими зорями. Розмова Чіпчива 

з бабою про зорі-душі людей, про Бога-батька; шшй держить увесь світ і 

хлібом годує. Вплив цих розмов на Чіпку - дуl\пtи Чіпкові про Іллю, страх 
його. Рішинсць його бути добрим. Розмова з бабою про те, як люди согрі
шили і тепер повинні працювати. Під упливом оповідань бабиних Чіпке� іде 
дивитись, де сонце сходить. Трус дома, балачки по селу. Привіз Чіпку чо
ловік. Мати била, баба заступалась 1). Історіл з хлібом і богом. Лrt стави

дась Мотрл до Чіпки. В нього роsвиваєтьсл упертість. 

' ) Всього цього епізоду, лк Чіпка ходив туди, до сонце сходить, нема в друкова· 

ному виданні. Він був викинутий за порадою Івановою, див. додато1� No 1. 
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ІІІ відповідає IV друков. «Жив-жив": Самотність Чіпчина. Служба у 

хазлїна, неслухнлність його, хазлїн його вибив, а Чіпка трохи його не спалив 

Чіпка пасе вівці у діда У ласа. Задоволений з <;воєї праці. Пасе вівці вкупі 

з Грицьком. Думки Чіпчив1 про небо. Розм.ова з дідом про небо, Бога. Балачки 

дідові про людей, що вони лихі, грішні. Горобенлта. Дід грає па сопілку. 

Вечір і поворіт додому. 

IV відповідає V др. - «Тайна-невтайна»: Чіпка пасе вінці, трохи краще 
стало ж иттл Мотрине. Але не все було гаразд. Смерть баби і вражіннл 
Чіпки: зробивсь нервовий, уночі прокидавсь і кудись збиравсл бігти - матері 

казав, що чув голос баб11ин. Розмова з дідом про воJІю, балачJш дідові про 

неправду паиів. Чіпка кате, що сщ�лить пана; оповіданнл дідове про батька 

Чіпчиного. Розмова Чі пки з матір'ю про батька. Чіпка каже, що батько не 

добре зробив, не спаливши, не зарізавш� папа. Чіпка зробивсь зовсім хмуриіі. 

Розмови селлн з приводу волі; горілка розвлаує лзики: цар, мовллв , дав волю, 
а пани примушують ще працювати, піп не гарний, держить руку за панів� 

у Сорочинцях добрий піп - прочитав, лк слід, маніфеста ,· а архієрей заслав 

його па Сибір. Чіпка слухає такі розмови і весело йому. Де-далі настрій у 

у селлн все більше підіймавсл, пішли вони до пана вимагати рощоту, пан до 

справника; приїхав справник з москаллми, селлн б'ють, в' лжуть, садовлять 

у в'язницю. Вибили і Чіпку. Мати прохала, не помоглось. Чіпка зник післл 

цього. Мати побивається. :Коли це чутка, що стан згорів і сам становий 

ледві урятувавсь. Повернувся Чіпка, не каже матері , де був 1). Діда узяли 

до двору. Ще хмурніший зробився Чіпка, ходить коло земллнки дідової і 

дума�; повертає до села, слухає, що кажуть селлни. Робиться зовсім нерво

вий, по ночах кричить. Мати радить взятисл до хліборобської праці. Чіпка 

не хоче, йде до громади прохати, щоб вона йому доручила пасти вівці, гро

мада одмовила, і Чіпка взлвсл за хліборобську працю. 

V розділ відповідає І і VI друков. («Польова царівна» і «Дознався»): Заки

піла робота у Чіпки. Мотрл радіє, а Чіпка все сумниП, ходить по полю, 

вже не слухає і того, про що говорить народ. Що за причина? Далі йде 

оповіданнн коротеньке про батька Галиного: лкий з нього був розбишака 

за молодечих років - лк він зводив дівчат, бив навіть батька; батько віддаn його 

в мuс1шлі; вислуживmись, він повернув додому з �інкою-московкою і малою 

дочкою, оселив�ь у хаті1 яку залишив йому батько, і почав крамарювати. 

1) Всього цього епізоду про бунт селлн і про те, лк вибили Чіпку, немає в У роз

ділі друкованого виданнл - його за пора.дою Івановою було перенесено до другого роз
ділу, юtий в друкованому став VП-Ш ч. Сліди цього f'Пізоду в друкованому видан"і 

залишилисл ще И у VI р. - І ч. - в маленькій сцені (стор. 51), де описуються перші 

настрої сеJшн, коли до них дійшли чутки про волю, 
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Потім перебравсл на хутір. 3 чоrо багатів, ніхто певне не знав. Перша 
зустріч Чіпчина з Галею (нема опису весни). Чіпка прийняв її за русалку 
та аж «зллкавсл>. Коли вона заговорила, то в його мороз по-за шкурою побіг, 
але не через те, що «він зллкавсл, ні, йому така люба здаласл вона", і він 
сказав: «Коли ти справді людина, то йди сюди» .. Дівчина щезла, а Чіпка 
довго столв, витріщивши баньки у небо. Потім задумливий пішов він додому. 
Коли кобилі давав трави, то з-під трави, як угілля, вигллдали її очі. «Згинь, 

марюк0!» аж скрикнув Чіпка і пішов до хати. Другого днл він знов пішов 
у пол:е, знов зустрів дівчину, але вона утекла. Думки Чіпчиві про те, чин 

це дівчина. Коханнл Чіпчипе. Розмова його з матір'ю про москалеву дочку 
(немає сцени з свинею і кабанчиком). Нова зустріч з дівчиною, коли Чіпка 
догадавсл, що вона дочка москалева 1). 

VI розділ відповідає І, ІІ, ІІІ розд. ІІІ ч. друков.:_ Чіпка прояснив, він 
сподіваєтьсл, що Галл може його покохати. Деслтник кличе Чіпку до во
лости (розмова з десятником). Повернувшиєь, Чіпка сказав матері, що приП
ш�в небіж Луценків з Дону і хоче одібрати землю, але Чіпка запевняв 
матір, що землі він не дасть, <зубами держатиме». Скоро прийшов папір 
з суду, щоб одібрати землю у Чіпки і віддати захожому. Той продав землю 
і знов ПОТJІГ на Дін (немає розмови Чіпки у волості). Лк уплинула цвл 
звістка на матір. Лютощі Чіпчині з приводу неправди (немає думки судитись). 
Чіпка в· корчмі. Його промова там з приводу неправди. Оповідання Кулика. 
Докори матери Чіпці за пілцтво, Пого лю тощі. Знову півцтво. Товариство: 
Лушнл, Матня і Пацюк- Їхні біографії. Ще гірше пілцтво. Мотрл пожалілас1, 
волосним. Чіпка у чорній. Товариші випустили. Чіпка вилаяв матір, взяв ЇЇ 

одежу й до шинку. Мати перебралась до сусіди, і Чіпці немає впину. В цьому 
розділі І р., порівнюючи з друк. вид., немає велюtого епізоду про Пороха і 
Чижика (друга половина І розд. і перша половина 11 р.-ПІ ч. друков.). 

VII відповідає V -ІІІ ч. друков. Страждання Мотрі, розІ\Іова ЇЇ з бабою. 
Думки Чіпчині-що він був і що став. Його лютощі. Прихід товаришів. 
Напоїли Чіпку, борюканпл товаришів за горілку. Настрій Чіпчин-йому 
хочетьсл гуллти, битись, рубатись. Лушня пропонує іти до пана красти. 
Чіпка йде лкось неохоче. Прийшли до жида. Жид згодивсь узяти 1tрадене. 
Накрали чимало, але сторож злякав товаришів, і вони утекли, залишивши 
Чіпку, лкий і придушив сторожа (�осить широке про це оповідання 27-28) 2). 

Розмова на селі_ за крадіжку. Чіпка прибіг додому, лихий на товаришів, лкі 

1) Ні в І, ні в VI розд. друttованоrо видання немає нічого про батька Га�иноrо, 
це в друк. вид. увійшло в розд. IV· П ч.-«Махамед). 

2) В друr<ованому нема цього епізоду, тільrш в кілиих словах с1ш1ат10, лtt Чіпttа 

забив сторожа (стор. 220). Епізод цей див. додаток No 2. -
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його �алишили самого, і заваливсь спати. Лютуваннл його па товаришів. Вони, 

як пішли до жида, продали здобич, але сала жид не. прийнлв 1 ). 
VШ- відповідає VI друк. Товариші не знають, що Їм робити з салом. 

Принослть його до Чіпки. Чіпка лютує па пих за зраду: він загрожує, що 
піде до волости і все викаже: буду!ь товариші пам'лтати за · цю піч, та 

тоиариші його заспокоїли, вони помирились і розійшлись, умовившись, що 
казати 2). Чіпка ліг спати. Трус. Чіпка трохи не побив старшину за те, що 
той велів його в' лзати. Чіпка у чорній . Дізнавшись Мотрл про · це, побігла 
до сина, але її не пустили. Товариство ·у чорнііі, розмови, регіт. Випустили 
їх. Грабуно�t у ·старшини. Балачки з приводу цього поміж селлпами - це 
старшині за його неправду. Грабунок у писаря , але нічого не дізнались

тільки старшина одправив . молебнл. . 
ІХ розділ відпові дає VII і VШ - Ш ч. друков. Чіпка закурив, всіх пона

пував, всеньке село п'яне, бунт жіпо1t; дяк, як на Пому жінки їздили (тіль1tи 
сказано, самої сцени немає). Батюшка замкнув церкву і не правив. А Чіпка, 
зава ривши кашу, утіІt і заліг на горіще на три дні. І згадуЄ він за свої · 

дитячі роки, каїтьсл, а тут неначе приттшла до нього Г&лл і докоряє йому 
за його пілцтво, грабунки, за те, що вбив сторожа (в друков. пе так- про 
сон розказано широко - 244 до серединн 24 7). Довго страждав Чіпка, довго -
ходив сумний по порожньому городу. Не стало Чіпки, припинилось і пілцтво 
на селі , навіть товариші забули про Чіпку, крі�r душні, яttий пішов до 
Чіпки й побачив , лк він моливсл перед образом та плака_в. Лушнл зарего
тавсь, а Чіпка трохи його не вбив. Потім товариші помирились, і Чіпка почав 

казати душні, що треба змінити своє життя: треба грабувати неправдою 

нажите, але треба зробитись по виду порядними людьми, щоб ніхто не че�
ллвсь. В цьому розділі І р. немає епізода про бунт селлн, він в І р. є 

в розділі IV. 

Х відповідає ІХ - Ш ч. друк. Товариші стали па роботу. Чіпка пра
цював у сусіда, .1ший дав йому трохи одежі. Чіпка помиривсл � матір'ю 

(коротка розмова з матір' ю , хоч і є, лк мати докорлла йому). Перебрались 

у свою хату, скоро з'явидось різне збіжжл. Але Чіпка десь пропадав, і 
Пшли чутки про розбої, тільки на чужих селах. Розмови козакі в між собою 
в шинку про розбої маштаків ( колишніх кріпакі в) .. Сварка поміж козаками 

і 11ростиhІИ людьми: прості люди кажуть козакам, що коли відберуть землю, 
то їм, козакам, урнетьсл, бо вони нагарбали собі землі та й тягнуть руку за 

1) В першій ред. зовсім немає того матеріплу, який утворю_є розділ ІV-Ш ч. друнов .  
видання - «Сповідь і покута), 

2) Цього епізоду нема в друкованому виданні, але в І р. нема еnізода про Грицька 

і Христю (друк. 228-232). 
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панами 1). Знов чутки про розбої. Балачки старих людей про те, що тепер 
робиться на світі. А Чіпка десь усе пропадає, хоч і піклується про хаз.нй

ство, так що уже не один хазяїн хтів його мати за свого зятя, та в нього 
щось инше на душі. 

ХІ - відповідає першій пол{)вині І р. IV частини друкованого. Темна 
осіння ніч. Сцена з матір'ю і дочкою' (як у друков. 272). Розмова Чіпки з 
матір'ю (як у друков. 273). Зустріч в полі з розбишаками, поїхали на гра
бунок, повернулись до москаля, розмовдяють, ·Їдять, з'являється Галл. 

ХІІ- відпоuідає другій половині І розд. IV частини друков. Всі поснули, 
тільки Чіпка не спить, вийшов у сіни. Галя. Чіпка признаєrьсл в коханні. 
Галя відпихає його, докоряючи за грабіжництво; Чіпка обняв її, цілує, 
але Галл скоро щезла. Прокинулись братчики, випивка, всі потягли додому, 
але Чіпка забув свого кисета й поверпувсл за ним. Галл його ждала і від
дала :Пому nого кисета, вклавши туди другий, вишиваний. 

ХІІІ - відповідає П розд. IV ч. друков. Цілісіньки:И тиждень дощ. Роз
мова � матір'ю у Чіпки з приводу одружінвл (лк друк. 287). Пішов до Галі 
Галл смутна, с1tазала, що засватана за Сидора. Умовляє кинути таке життя 
Чіпка каже, що не може, бо з нього отаман. Чіпка пішов додому і спінан 
�зелений дубочку па лр похиливсл>. 

XIV =IV і VII розд. IV ч. друков. Чіпка одруживсл з Галею (нема епі
зоду огдлдип - друк. 311), багато добра навіз ному тесть, всі дивувались 
щастю Чіпчиному._ Лк буря, промчалось весілля по двору Чіпки; післл ве
сілля довелось йому багато поправляти. Мотря радіє, але по ночах думки 
обгортають її- .нк така ба1'ачка могла полюбити такого бідного, лк Чіпка 
(як у друкQв. 317). Галл годить Мотрі, їхнл розмова (.нк у друк. 315). Нова 
хата у Чіпки. Чіпка полотенщик. Все гарно, хоч і були часом непорозуміння, 
JIK звичайно в житті, аж поки переїхала Лвдоха-тrща nіслл смерп1 чолові11а 
(немає сцени смерти Максимової). Сварка матсрін, розмова Мотрі з Чіпкою про 
багату жінку (як у друк. 358). Чіпка згодом почав гримати на матір, знов 
стало йому сумно, душа прохала «волі, простору». Здову товариство, піяцтво. 
Оповіданнл душні про своє дитинство (.нк у друк. кінець 362-364). Чіпка 
все-таки сумнИП, десь проnадає. Докори матРри. Лвдоха допомагала Чіnці 
віп почаu уже і до свого брата добиратись. Страждання Галині П ЇЇ думки 
(лк у друк. 368). Смерть Лвдохи, Мотрл хоч і жалкувала Лвдоху, але раділа: 
за Чіш•у. ІІ0111ипки, грабунок, докори Мотрині. Лушнл збив з неї очіпок. 
Мотря пожалідась волосним. Чіпка напоїв волосних і справа нічим не скінчи-

1) Цих епізодів нема в друков. виданні, зате в І р. нема. епізода про онуку тісї 
баби, у 1шої жила мати Чіпчина (початок ІХ розділу друков. виданнл). 
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лась. Чіпка назвав матір сукою, вигнав з двору, ще нахваллвсь побити. 

Пішла Мотрл у поле, сіла на могилі, і тільки вітер ростеллв плач й крик по 

траві зеленій 1). А в Чіпки бенькет. Лушнл обвинувачує Мотрю в .Н:вдоmивій 

смерті, почула це і Галн, але не повірила. Розмови по селу з приводу того, 

що Чіпка вигнав матір. Мати оселидась у сусідки і заслабла. Чіпка перевіз 

слабу матір до себе 2). · Розмова Мотрі з Галею (кінець VII р. IV ч. друк.). 

XV - відповідає VШ- IV ч. друк. 3іма. МотрІІ і Галн одного вечора 

прлли. Чіпка сумний. Розмова матери з Чішtою з того приводу, що у нього 

немає дітей. Думки Чіпки і Гаді про це (нема в друков . 373). Приїзд това

риства, глузуваннл Матні з Мотрі, Гадл вступилась, · товариство пішло в 

ипшу кімнату, здість Галі на Чіпку, пілцтво товариства, пішли на грабіж , 
сцена вбивства 3) , поворіт до материної хати, Чіпка обвинувачує матір в смерті 

Явдохи , молитва Мотрина, дівчина, мати донесла, всіх пов' лзали, засудили, всі 

повинились, один Чіпка «гордо і хижо дививсл на всіх і лк виходив, то 

(мабуть) кинувсл утікати та з матір' ю посчитатисл, а тоді .вже і з собою 

порішити». - «Отаке то скоїлось у Пісrшх через 27 років післл того, лк жив 

у Їх Остап Вареник. Знову люди почали - болтисл та одхрещуватисл того 

місцл, де оселився був він» - так кінчається роман. В кінці дата 1872 р. 

Таким чипом, ми бачимо, що перша редакцін, порj внюючи з друкованим 

виданнлм:, можна с1tазати, удвоє rюротша 4). Передусім вона починалась не 

так, лк друковане виданнн - не розділом «Польова царівна» (І розд.), а роз
ділом П «Д вужон» (той 'Матерілл, лкиіі ми бачимо в І розділі друrшваного 

видання в трохи скороченому вигляді ·- немає н початку широrюго малюнку 

весни - в першій редакції він був у розділі V, де за першо:Ю зустріччю 

Чіпки з Галею зараз-та�tи іде друга його зустріч, коли вІн догадавсь, хто 

вона). Потім в І редак. немає зовсjм розділу VII першої частини друF.ованоrо 

видання - �хазлїн», де оповідмrьсл про Гриць1tа, нк він ходив на заробітки 

j нарешті став хазяїном, немає так що й зовсім П частини друков. видання 

(І, П, Ш, IV" V, VI розділів другої частини - «:Січовик», «Піски в неволі», 

«Пани Польські», «Махамед» , «У москадях», «Максим старшим»-тільки в роз

ділі V першої редакції ми знаходимо коротеньке оповіданнл про батша Гали

ного� Сидора Гудзл (потім Махамед): лк він бепшетував за молодечих роr..ів, 

:ню;�,ив ді13qат, іlічого не робив, бив навіть -батьrш, л1' батько віддав його у 

}ІОС1tалі, лк він повернувсл додому ::i жіююю і донL1t0ю, лк переїхав 3 села 

па хутір і жив там грабунками (все це уміщено па одному боці листа), що 

1) В друков . немае другого виrнаннл матери і сцени, ш: вона сиділа у полі. 

2) В друков . цього нема. 
0) Немае в друков. 

41 Ми користувались, щоб порівнювати, виданнлм <Кіевской Стари11ь1» 1903 р. 
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потім в дуже поширеному вигляді увііішло в IV, V, VI розділи П частини 
друкованого видання, так що 3 одної сторінки аркушу вийшло аж три роз
діли. Таким чином, можна сказати, що в І р. маnже зовсім не було П чаС'г. 

друкованого видання. Що-до Ш част. друкованого видання, то в І р. нема 
епізода про Пороха і Чижика (друга половина І і перша половина П), нема 
IV розділу «Сповідь і покута». Порівнюючи до IV частини _друков. видання, 
n l редакції немає розділів Ш, V, VI. Окрім того, в деяких розділах друrtова
пого видання, які відповідають І р., ми знаходимо ще де1ші инmі епізоди, яких 
ІН'JІІа в І р. і): так в оповіданні про першу зустріч Чішш з Галею (І редак. 
розд. V) немає широкого опису весни (розд. І друк. стор.· 1-2), в розді.'Іі 
І - І р. (П друк.) нема епізода про те, що почували Оришка і Moтpsr, коли 
викрився ЇхніИ: сором (друк. кінець 15-16 стор.), в П ч. (Ш ,ІJ,рук.) про те, як 
діти глузували з Чіпки (кінець 22-23 друк.), там-же нема широких розмов 
баби з Чіпкоrо (24-25 друк.), думки Чіпки про його батька і ного страж
дань (V друк. 49-50 - IV ч. І р.), про зустріч Чіпчинт з Галею, коли він 
ішов в Гетьманське (І-Ш ч. друк. -кінець 157-158), про те, як товариші 
привели до Чіпки купця на хліб (Ш друк. 189-193), нема епі:юдів про 
Грицька і Христю (р. VI друк. 228-232, р. VII, 242-244, Ш-ІУ ч., 307-310)

взагалі нема нічого про Грицька в дозр1JП роки, нема епізода, як дяк 
возив жінок (VІІ-Ш Ч. 235); в VШ ч. сон Чіпчин обмальовано значно ко
ротше; в цьому-ж розділі обурення Чіпчипе не має такого громадського 
настрою, як в друк. (254-255), нема епізоду про молоду онуку тієї баби, в 

якої жила Мотря (ІХ, 257-258), нема думок Мотрипих з приводу того, що 
вибили Чіпку (260), розмови Мотри_пі з сином коротші (кіпець 242 -початок 
245); в IV р. '7 IV ч. - немає сцени оглядин (311), в VII-IV ч. нема всього, 
що відпоситьсл до Грицька, докорів Галі (371), н VШ ч. нема про Грицька 
і Христю і всього кінцл роману, починаючи з кіпц11 3ВО стор. Але в І р. 
є такі епіводи, лких нема в друк.: так у П розд.- І р. (lll друк.) був великитт 
епізод, лк Чіпка ходив дивитись, де сонце сходит!> (І р. 5-6 об.), лк він 
забив сторожа (VII-I р. пор. V-Ш ч. друк.), в XV розд.· І р. (VШ-IV ч. 
друков.) був значнитт епізод про вбивство па хуторі. 

Нарешті деякі уступи І р. було потім перенесено до инших місць, 
норівнюючи з друк., напр. про бунт селлн. 

Скінчивши Панас Яковлевич цю першу редатщію, переслав був ЇЇ на 
розгляд до свого старшого брата Івана. Під цеИ час (на початку 70 р.р.) 
брати жили в ріsпих місцпх: Панас з 1863 р.-1878 р. служив перше в 

Гадячі, а потім в Прилуках і Миргороді 2) , а Іван зіму 1866-1867 р. був 

1) Наводимо більш-менш знаЧні у·ступи. 
2) Коваленко, Панас Мирний, стор. 4-5, Полтава. 1920 р. 
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хорий 1l Київі, а потім служив там-же в державному контролі, а відтілл 

перейшов до Житомиру (передмову до Чумацьких пісень помічено Жито

миром 15 груднл 1873 р.). Таки111 чином братам доводилось пересилатисл 

рукописами. Панас Лковлевич, ЛІі. відомо, здобув невелику освіту (14-літнього 

вirty він скінчив вищу початкову школу - і на цьому спинилась ного система

тична освіта), тимчасом Іван деяк�fі час готувавсь до "іспитів до універси
тету під керівництвом. таких видатних свого часу вчених, лк Антонович і 
Драгоманів 2) , і був, очевидячки, за порадника свойому меншому братові, менш 

освіченому. Під цей час Іван уЖе виступив на ниву літературної ділльности, 

fi окрім перек.тrадів з Тургенєва-«Тхір і Калінич» і «Еіжин луг» («Правда'>, 

1873 р., VI), надрукував в тіfі-же «Правді)) (1873 р.) кіль1tа рецензіfі, в Jших 

він щ�ед'явллє літературі серйозні завданнл. «Пора, каже він в одпіfі: ре

цензії, па неї (дітературу) погллдати правдивим розумним поглядо111 освітньої 

людини, що бажає добра своному краєві і шукає скрізь -- не то в словес

ності � певної користи длл нього». «Щоб пока рати якого чоловіка лихого, 

або які громадські хиби, не слід нападом напускатись на поодиноких людей. 

Треба розказати, звідкіля і як і де лrta хиба, що її піддержує, як вона 

розпросторюється: тоді вона в пень �уде підрублена - і передові люди Її 

зречутьсл, а за передовими й громаца. Тим-то й мають тепер вагу тільки ті 

письменники, що йдуть громадською соцілльною тропою і соціяльним по

глядом озирають життя народа». «Минули епічні поеми, нездарні віршові 

повісті -- настали часи народнього романа і повісти на основі щирого реа

лізму> 3). Ті-ж серйозні вимоги ставив Іван і до роману свого брата. Віп 

передусім на полях рукопису поробив чимало поміток і уваг 4), а потім 

в кіпці рукопису першої редакції па 12 аркушах написав велику крити�у 

на цей роман 5). В своїй рецею�ії Іван найперше зазначив, що автор дуже 

вузько подивився на свого герол і намалював його тільrш, як розбишаку, 

не показавши того оточеннл, в лкому віu жив. Через це Івап радив своному 

братові зупинитися на образі Грицька, товариша дитлчих років Чіпки, і 

відправивши його на Діл (коли це вже потрібно), повернути його додому і 

намалювати його як чесну, трудлщу людину, хай і значним егоїстом, що не 

,r�;бає про громадські інтереси, людину, лка додержується принципу - мол 

хата з краю, я нічого не знаю. Далі Іван зааначав, що ко.ш перші розби

шацші вчинки Чіпки до одружіннл з Гал�ю зрозумілі 3 психол9гічного 
боку, то вони зовсім не зрозумілі вийшли у Панаса післл одружіння -

1) Коваленко. Панас Мирний, стор. 4-5, Полтава, 1920 р. 

2) Свиридею:о, Памлти"И. Я. Рудченка, К. НЮ6, 2-3 rтпр . 

. 3) «Правда» 1873, 582-590. 

4) Див. додаток No 3. 
Див. додаток No 4. 
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з Чіпки була людина заможненька і розбишакувати ради розбою він не міг, не 
міг він бути і таким звірем, нким його обмалював Панас в сцені вбивства на 
Хомеюювому хуторі. І Іван радив братові показати в кінці роману, .1ш Чіпка, 
одружившись із Галею, цуравсь своїх товаришів і зробивсь справді гарною 
людиною, але нк товариші, коли вони попались, щоб помститись, розказали, 
лк колись і Чіпка 33.бив чоловіка, за що він і був покараний. Або - радив 
Іван - ще краще показати, лк Чіпці, не вважаючи на . його генілльність, на 
його розум, не було ніякої громадської роботи, а особисто він не був задо
волений, бо дітей у нього не було, та й задовольнитись особистим щастям 
він не міг - це долл Грицьків. 

Далі Іван давав братові і делкі поради що-до композицн роману, -
що-до порядку фабули оповідання. Так, він радив сцену Чіпчиної зустрічи 
з Галею поставити на початку роману: «зтим'Ь хоть . С'Ь виду и нарушен'Ь 
бЬІл'Ь бм естественнь�:іі порядок'Ь собЬІтій, но зато вьшгран'Ь бЬІЛ'Ь бь� в'Ь 
самом'Ь интересіJ при читаніи» 1). 

Радив Іван і дещо викинути, що було зайве, напр., те, що Чіпка двічі 
виганлє матір, також сцену різні на хуторі вважав він за дуже мелодра
матичну; радив звернути увагу на картини природи і більше Їх принату
рюнати до переживань дієвих осіб 2) , на саму мову і казав, що треба користу
ватисл всіма �удожпіми засобами, а не тільки одними порівнюваннлми, то-що. 

Звертав увагу Іван і на зовнішні хиби в оповіданні, на те, що Панас 
плутає іменин дієвих осіб, то-що.1Радив назвати роман не «Чіпка», а «Легкий 
хліб», або «Розбишака». Взагалі Іван внажав роман братів за видатніше лвище 
в тодішній українській літературі: «тм в'Ь- малороссійской литературt нвленіе 
новое, не по приемам'Ь, а по мотивам'Ь. У тебя соціальпь�� мотивь�, которь�х'Ь 
допдеже ІІІЬІ не хотtл:и и не ум:Іши изображать». Наприкінці. Іван 1tаже, що 
коли «МЬІ твоего Чипку простудируем'Ь 'вдвоем'Ь, да пошлем'Ь еще и В'Ь 
Италію 3) для той же цtли, тогда можно будет'Ь, поблагословивши, пустить 
его и В'Ь ЛЮДИ». 

' ) Потім це місце було перекреслено кілька разів олівцем і зроблено з боку при

міт�>у: <СІТО написал'Ь, но и зачеркиваю, как'Ь могущее повредить ц:Вльности разсказа». 

2) Причому поклавсл на повість 'Гургевєва «Вешніл водьа. 

3) Очевидячки, Драгоманову, лкий тоді подорожував за кордоном і був між иншим 

в Італії (див Довбищенко «Мих. ',Драгоманів• - стор. 14) Іван, очевидлчки, листувавсь з 

Драгомановим і здобув від нього згоду продивитись роман, бо в своїх замітках на ,nругу 

редакцію свого твору Панас Лковлевич пише: «Оогласію М. П. на предварительную 

критику л обрадован'Ь, Пусть он-ь расчинит'Ь моего Чипку своим'Ь критическим'Ь ножом-ь 

и понюхает'Ь, не слЬІmно ли гді; гнили. Л думаю, мой труд'Ь его отчасти не удовлетво

рит'Ь, мною добавлено в'Ь зтот'Ь нюхательнЬІИ табачок'Ь (віщь Чипка мой -- табак'Ь, ко

торЬІЙ, если понюхать, произведет'Ь немаJІО чиханьн в'Ь романтических'Ь носахю) роман

тичtJскаго попелу). Повний тенет цих заміток Іванових див. в додатках No 3. Заміт1ш 

Панаса див. додаток No 6, 
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В самому и•копису Іван найперше дав заголовки всім розділам - у 
Панаса вони були без заголовків. Перший розділ Іван спершу назвав був 
<�:Рід Чіпки>, потім «Замужнл вдова», П розділ- «Дитлча пора», потім - «Дитнчі 
годи»� Ш спершу- «Чіпка на волі», «Чіпка підпасач> і нарешті «Підпасач», 
IV - перше «Півпарубка>, а потім «Свій хліб», V - «Незнайка», VI - «Нема 
землі», VII - «З шинку до комори», VШ - «У чорній», ІХ - <На . волі», Х -

«Нишком-тишком», ХІ - сНевзначай свої», ХІІ- «Спізнались», ХШ- «Умова», 
XIV - «:На своїм добрі» і XV - «Душі залізли». 

Потім на полях рукопису Іван поробив чимало уваг: в цих увагах він 
часом каже те, що ми знаходимо і в його загальній критиці па роман, про 
яку ми вже були казали, а часом: є і дещо нове. Наводимо тут зміст й�го 
головніших заміток. В першому розділі (П розд. друков.) він уважав, що не 
треба надавати великої уваги тому; що Мотрл була за двожоном: балачки 
про те, що вона породила куцого, могли з'лвитисл й через те, що народини 
були дуже тлжкі. В П рззділі (Ш друков.) він уважав за потрібне обмалю
вати як ставились діти до Чіпки, як вони глузували з нього з приводу його 
батька. Тут· же він мав за потрібне, щоб баба попереду оповідала Чіпці 
про природу, лка ного оточувала, а вже потім про небо. Про Грицьна Іван 
1tаже, що його не треба одсилати па заробітки, а коли й одіслати, то повер
нути і обмалювати його лк звичайну людину, що наплодять дітей, чесно 
праЦює, але громадськими справами аж ніяк не цікавиться. Відносно 
батька Галиного Іван пише, що треба-б більше за нього сказати. В розділі 
ІХ Іван радить Опанасові звернути більшу ува�'у на психологічні пережи
ваннл Чіпки, щоб нено показати, лк Чішtа від калттл знов міг повернуттт 
до розбишацтва. Відносно бунту седлн Іван каже, що краще-б було обма-

. 
лювати, .як приводом до цього буJІо піяцтво седлн на гроші Чіпчині, через 
що вони і пішли до пана вимагати рощоту, а ·rут грамота урлдова піділляла 
масла в огонь. Чіпку підчас цьогu бунту висікли, що іще більш його роз
дратувало. За весілля Чіпчине Іван каже,, що було-б цікаво знати і думки 
Иого матери 3 цього приводу. Далі він завважає, що весіллл повинно відбу
ватисн не· у Чіпки, як це було в І .Ред., а в його тестл, лк звичайно це 

роnптьсл у парода. За нове розбишацтво Чіпчине Іван каже, що воно не 
.мотивовано: самі сварки матерів не �югли його до цього привести. За Галю 
в останній частині роману Іван каже, що вова .якось тут відходить на другий 
план, і застерегає Панаса, щоб він не зробив з неї Мотрі, тільки молодшої. 
Шдносно r,цени вбивства па хуторі Іван каже, що ЇЇ треба викинути -
досить і одного оповіданпл дівчинки про це. Крім цих головних уваг, є ще 
�1.ілька дрібних, про Ш\і дивись додаток NO 4. 
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Rрім усіх цих уваг Іванових на першу редакцію роману, в паперах 
Панасових ми ще знаходимо неначе план його, накреслений рукою Івана, .як 
він його у.являв, ознайомившись з братовим рукописом. Тут, в цьому нарисі 
немає нічого нового, порівнюючи з його увагами в рецензії і на полях, 
тільrtи що-до поділу матеріялу він радить братові бунт селян перенести із 
розділу IV ло ІХ, підкресливши злість Чіпчину за те, що його ви?или (див. 
додаток NO 5). 

Нарешті, Іван, крім виправок окремих слів і виразів, напр.,- замість 
наслідством (Панаса) - спадttом, Донська волость - станиця, сл.у чай__: випадок, 
то-що; замість «А JІеско". гордо виступав зu. дідом, немов пап який» (у Па
наса) Іван написав спершу- <МОВ ад'ютант за генералом•, а потім «мов 
вірний джура за. отаманом», що при.Ин.яв і Панас (це увійшло і в 11 розд., а 
відтілн і в друков. видання)- 3робив і скількись вставок в текст І р. Ось 
найголовніші з них: в VII р., .який відповідає V -Ш розд. друк., - опис того, 
як поставивсь Чіпка до пропозиції своїх товаришів піти на крадіж1tу, і опис 
ftoro настрою під це:fі час (кінець 214-початок 215, від слів «Украсти?
грізно запитав Чіпка» - до «У-ух, тяжко мені»".), поті111 кіне цьцього розділу
нід слів «".Лушня помітив, як блиснула люлька".» (1tінець 218-219)-оце 

так що й усі виправки Іванові в І р. та його додатки. Очевидлчки, під цей 
час, розrлндаючи рукопис Панасів, Іван звернув свою головну увагу на 
самий сюжет роману, його композиціюі ідею, то-що, про що й висловив 'свої 
думки в своїй рецензії і на сторінках рукопису. 

Переглянувши Іван рукописа роману в його І ред., надіслав його Па
насові, і той заходивсь його переробляти. Передусім за порадою Івановою на 
полях цієї І ред. він поробив різні додатки. В розд. ll (Ш друк.) він написав 
чималенького уступа про те, як діти глузуnали з Чіпки з приводу його 
батька (кіпець 22-23 др), і розмову Чіпчиву з бабою про свого батька (кі
нець 25 - початок 26); в цьому-ж-таки розділі він зробив величенького уступа 
про те, .як баба оповідала Чіпці за різні .явища з життя тварин (про пта
хів, волів (24-25 др.), в розділі IV (V др.) він написав великого уступа про 
думки Чіпчині з приводу Пого батька і про Бога, лкий не покарає лихих 
люд€й, а покарає Їх рука сина безталанного батша ( 49-50 др.), в розділі V 

(Ш р. Ш ч. др.) він додав оповіданнл .про те, .як товариші привели до 
Чіпки купця на хліб (189-193 др., але тут ще немає, .як Чіпка думав про
дати цей хліб Грицькові - кінець 192 ст. друков.), в розділі Х (ІХ - Ш ч 

друков.) Панас поширив первісне коротеньке оповіданнл, .як примиривсь 
Чіпка із матір'ю (кінець 262 - до середини 265), в розд. XIV сцену оглядин 
(311 ), про те, .як Галл умовляла Чіпку покинути розбишаrtувати, .як вона 
порадила йому вдатися до товариства, але скоро побачила, що заплуталась, 
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про Грицька і лк ставилось до нього товариство (354-365 друк., 365-366 
друк.), -усі ці ·додатки Панас поробив згідно з тими порадами, лкі дав 
йому Іван і в своїй заміщі і в своїх увагах (див. додатки No 3 і 4). 

Післл цього Панас почав rрунтовно перероблювати спою І р. і утворив 
нову 11 р., лку fi скінчив р. 187 4. ·цю редакцію написано в зошиті на зви

чайний аркуш, і мала вона у Панаса 160 аркушів (в- 320 стор.). Написано 
її тільки на одному боці аркушу (лівому), правий був за.Іишений чистий, 
очевидлчки, длл поміток і уваг І n а н  а. Цл друга редакціл уже мала 
Ш частині. · 

Перший розділ І частини та1t що й ціл1юм відповідає І розділові і 
мало не всьому IV розділові (друга зустріч з Галею) друкованого виданнл 
і V першої ред. (<Незнайка") і зветьсл <Польова царівuа» (л:к у друк.). Від 
друков . вона різпитьсл головне початком розділу - в П р. нема такого ши
ро1tого. опису весни. Тут Панас послухавсл поради братової і оповіданнл 
про знайомство Чіпки з Галею (V розд. І р.) поставив на початку роману, 
хоч Іван, лк ми були 6ачили, і не дуже на цьому обстоював. Післл цієї 
перестановки І розділ . І р. став уже ІІ і мав заголовок ч:Замужнл вдова», 
лкий дав йому Іван в І р. (в друк. «Двужон»). Він увійшов в П р. так що й 

без переробок і вза.галі відповідає П роз�. друк. 4'.Двужон», тільки в одному 

�йсці; післл слів ".«Аж ось -не знать звідкіль узлласл на селі чутка»". (др. 18) 
в цій П р. є коротеньке оповідання про батька Чіпчиного, воно скидаЄтьсл 
на те, що потім розказує дід У лас самому Чіпці; а потім, лк і в І р.1 нема опо
віданнл про думки і стражданнл Оришки і Мотрі післл того, лк викривсл 

Їхній сором (кінець 15-16 друк.). Ш розд. П р. відповідає Ш друк. і 11 першої 
редакції і у Панаса мав заголовок <Дитлчі літа'>, лкого дав Іван в І р. 
В цьому роздіді, лк і в І р., є епізод про те, лк Чіпка ходив дивитисл, Де 

сонце сходить 1) , чого нема в друков. Порівнюючи до першої редакції, цей 
розділ головне відрізнлєтьсл тим; що ті дописи на поллх до неї, про .які ми 

були казали вище, Панас вніс у текст, тільки тут роsмови баби з Чіпкою 

все-таки різнлтьсл від друкованого тексту (див. нижче). IV розд. П р. відпо
відає IV друк. і Ш першої ред. і має у Панаса заголовок «Підпасач», �шого 
дав йому в І р. Іван. В П р. Іван дав йому заголовок «Жив-жив», лк у друков. 
Від друкованого він різниться тільки початком (стор. 30), лкиП лк і в 
І р., трохи коротший, ніж у друков. Остаточно він був оброблений в IV р. 
1875 р.1 про що ми скажемо далі. V розділ Пр. відповідає V друк., IV 1 р. і 

мав у Панаса заголовок <Свііі хліб», що його дав йому в І р. Іван. В 11 р. Іван 

1) Через n;e Іван на початку дав цьому розділові в Пр� заголовок •д!іJ сонце сходить», 

а потім с3амужнл вдова з сином і матір'ю», а нарешті порадив зовсім викинути цеИ епізод. 
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спершу дав цьому розділові заголовок (Шила в мішку не втаїш», а потім 

«Тайна не Rтайна», як у друкованому виданні. Порівнюючи до першої редакції, 

ми тільки не знаходимо тут величенького уступу про бунт селян, коли ста

новий вибив і Чіпку, за що той його спалив -за порадою Івано,вою Панас, 

трохи його змінивши (нема як Чіпка сіrалив становоrо), переніс всеньхшй 

цей епізод до дру1•ог� розділу Пр., IV р. Ш ч. і, крім того, в П р. наприкінці 

цього розділу ми бачимо оповідання про думки Чіпчині за його батька; fіого 

Панас написав був на полях цього розділу в І р. (див. вище) 1}. Rрім того, 

уступ про смерть баби Чіпчиної в цій П р. (як і в І) трохи коротший, ніж 

в друкованому виданні (стор. 42),- трохи поширени й він був уже в оста

точній редакціr, та про це ми скажемо дал.і. . 
Шостий роздід 11 р. мав у Панаса заголовОІ\ «Москаль Гудзь» і опо

відає про нього і про початок Пісок: як перше там, де виросли Піски, були 
тільки земллнки (72 стор. друков. до ".«Хіба тільки сусіднііt пап полковник»".), 

лк прийшов в Діски: запорожець Мирон Гудзь (кінець 72), як він там осе

ливсь і полював, аж поки наскочив на свого звіря - дівчину, як він з нею 

одрущився, пароджепня сина Івана, вплив батьrш і матери, перемога матери 

(73-76 до ."«Кругом усе старе лицарство>".), зміна в умовах життя, Мирон лає 

нові поря дки, одружіннл сина, онуки, як дід найбільше любив старшого 
Максима, 1шлив діда на онука, приїзд в Піски генерала, якому цариця по

дарувала Піски, бунт с еллн (коротенько), як Мирон здобув собі вільну, 

лк селя 11и скоро скорилися генералові (про Лейбу немає нічого), як після 

смерти генералової в Піски приїхада генеральша, лк її зустрічали (паничі 

смикали хлопців за оселедці), яка була руйнаціл в Пісках через те, що 

треба було будувати панські палаци та різні будинки (зносили селянські 

хати), як тюкко приfішлосл піщанам, лк вони утікали -- все це в пошире
ному вигляді ми знаходимо в І, П і Ш розділах Ш частини друкованого 

виданн11 (кінчаючи 96 стор. Ш розд. друков: виданнл - аж до слів ".«А і не 

трохи-ж то треба, щоб її наповнити»".) 2) . 

Так в П р., порівнюючи до друкованого видання, коротенько розказується 

про початок Пісок (71-72 стор. друков.), про нові порядки, лкі на стали на 

Украrні (кінець 76-77 друков.), про те, 1ш лаяв Мирон нові порлдки (79 

друк.), про генералів приїзд (82-85 друков.), немає зовсі1'1 «про голопузу 

шллхту», ям сипнула на Україну (82-83), і зовсім нічого не говоритьсл про 

Лейбу, лкий приїхав з генералом і згодо1'1 правив Пісками (90-91 друк.) 3). 

1) Тільки в друков. виданні немає кінцл - дуже гострого - цих думок - див. до

даток No 19,1. 

2) Починаючи з цих слів (96 стор. друков. видан ня) аж до кінцл Ш розділу (112 

стор . ) в П р. нема нічого. 

3) Всього цього матеріялу в І р. немає зовсім. 
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Далі в рукопису П редакції ідуть якісь неясності. Після IV розділу, 
що зветься «Москаль Гуд_зь», іде Ш розділ «Махамед», лкий в трохи скоро
.ченому вигляді відповідає IV розділові друкованого виданнл «Махамед»: нема, 
порівнюючи до друкованого виданнл, лк Іван і Мотрл викохували своїх дітей 
в хліборобському побуті (кінець 114-115 стор. друков.), немає епізода про 
генеральського бутан (115-117 стор. друков.), немає епізода про сватання 
Максимове (119 друков.), про бунт декабристів (] 20), про перші вражіння 
Максима на службі (121), про прощан11л Максима з матір'ю (122-123), коро
тенько розказано, як сварились брати Максимові за його майво (124-125). 

Всього цього теж немає в І р., тільки наприкінці розділу У ми знаходимо 
дуже коротенькі відомості про батька Галиного. 

Післл ІІІ розділу в рукопису стоїть· IV розділ «Московщива і мос1шлі»; 
він так що й

' 
цілrtом відповідає V р. друкованого виданвл - «У мос1шллх>: немає 

в П р. тільки коротенького уступу про те, лк Максим сумував ва Москов
щині («А бий тебе сила Божа» -131 друков.). Післл цього розділу йде VII(?) 
<Максим старшим>, лкий мало не зовсім відповідає VI р. друков. з таким-же 
заголовком: немає тільки уступу про бунти народів за кордоном в 1848 р. (143 

стор. друков.), малюнку боїв, в лких брав учаr,ть Максим (кінець 143 - по
чаток 145), про перебуваннл Максима в Еримсьrtій війні (150 стор.). 

Цих розділів - Ш, lV і VII в І р. немає: тільки наприrtінці V розділу 
ми знаходимо дуже коротенькі відомості про Максима, батька Галиного 
(див. вище). 

Пояснимо ми цю плутанину у нумерації розділів П р. далі. 
Післл VII розділу_ (?) в П р. у Панаса йде час:_rина Ш, що 11 першиn 

розділ має заголовок «Нема землі»; вів відповідає початкові І розділу Ш 
частини друкованого -видавнл (до середини l 5G стор.)- немає спізода про 
зустріч з Галею і всього епізода про Пороха - і другів  половині Ш розділу 
(дру1юваного видання), почиваючи з того, лк Чіпка пішов до шинку (сере
дина стор. 176), в першій. редакції це був розділ VI 1). ]{.рім того, в П р. 
(лк і в І) немає сцени з писарем (див. друков. 1tінець 155 і початок 156 

стор.), а просто сказано, що прийшов папер з суду, що sемлю у Чіпки 
одібрано; розмову з десятником також, л1t і в І р., наведено коротше, ніж у 

друкованому (див. друков. кінець 153 і почато1t 154). Думки і настрій Чіпки 
після того; як він дізнавсь, що в нього одібрано землю, теж в П р., як і 
в І, порівнюючи з друков. виданням, обмальовано инакше: за другою редак
цією він не думає битисл за землю, а каже тільки, що нема правди, і йде 

до корч111и (середина l 5G стор.). П розд. П р. має заголовок «Товариство> _і 

1) Його Іван .назвав в І р. «Нема землі•. 
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відповідає Ш ро'3д. дру1\ованого видання «Товариство». В І р. це друга поло

вина розділу VI з тими дописа111и, що Їх поробив у ньому Панас на полях 

про те, як товариші приводили до Чіпки купця па хліб (див. вище і друко

ваного видання 189 - початок 193). Порівнюючи з дописами І р., в ІІ р. тут 

додано думку Чіпчину про те, що хліб цсП він краще дурно віддасть Гриць

кові, ніж :має продавати жидоRі, це J\Ш знаходимо і в дру1tов. виданні (ві

нець 192. 
стор.). Ш розділ мав заголовка «Грицько Чупрунепко» і відповідає 

ІУ друков. «Сповідь і по1tута». Порівнюючи до друков. видання, цей розділ 

після першого відвідування Чіпкою Грицька (середина друков. видання 

стор. 194 - Чіпка пішов шляхом додому, молодицл до хати) має чималенький 

уступ про те, JШ Грицько ходив па _заробітки, лк він, поnернувшисл додому 

з грішми, одруживсь із Христею і· зажив хазнїно!ІІ - в дру1t0ваному виданні 

цей епізод сюіадає цілісінький VII розділ І частини «Хазяїн». В І ред. 

всього цього розділу П р. немає. IV розділ відповідає V друков. видання, 

невідомо тільки, якиfі саме він ма!3 загодовок, бо його вишкреблено; в І р. 
це розділ УІІ, Іван Пому дав заголово1t «3 шинку до комори». Від друкова

ного видання цеП розділ різниться тільки тим, що в П р., лк і в І, в кінці 

його був вслпчсн1rшfі уступ про те, лrt Чіпка забив панського сторожа (див. 

додаток Ло 2). V розділ мав заголовок«У чорніfі» і відповідає УІ дру1їон. виданнн 

«Слизька дорога». Цей розділ в П р. починається словами «."Спить Чіпка. 

Совість, задобрена горілкою, його не мучила."» (220 стор.) (немає перших 15 
рядків VI розділу друков. видання ".«Хто спускавсл на громаду з висоrюї 

гори»". 2 і 9-220 стор.); далі оповідається про те,· як товариші принесли до 

Чішtи ІtрядЄ'не сало, .як Чіпка з ними сваривсь за те, що вони його самого 

покинули в 1t0мGpi, нк· товариство помирилось, лк _Чіпка розказав про вбив

ство сторожа, як товариші пішли, а Чіпка ліг спати 1), лк начальство тру

сидо Чіпку і посадовило його вкупі з товаришами в чорну, JШ вони там 

поводились, як Мотря бігала відвідати сина, лк товариство визволилось і нк 

воно пограбувало голову і писаря; як після цього Грицько балакав з жjпкою 

sa Чіпку. В друкованому виданні немає тільки широкого оповідапнл Чіпчи
ного про те, лк він забпн сторожа (про це сказано від автора в 3 рлд1tах -

225 стор.), і немає епіз_ода про сало. Порівнюючи до УШ розд. І р. (з даним 
йому Іваном заголовком «У чорпіlі»), якому цей розділ V ІІ ред. відповідає, 
в ІІ р. додано епізода про Грицькову балачку із жінкою за Чіпку. VI розділ 
з�етьсл «На волі» і відповідає VII і VIII 2) друков. і ІХ - першої редакції 
під тим-же заголовком, якого йому дав в І р. Іван. Порівнюючи до І р., в цьому 

1) Цього всього в друRованому вид. нема. 

2) VП р . друк. виданнл зветьсл �На волі», а VШ - «Сон у рукр. 
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розділі П р. є епізод, перенесений за порадою Івановою із розд. IV i значно 

поширениfі про бунт селян, як наслідок піяцтва на гроші Чіnкп і nід йпго 

приводом, про те, як вибили Чіпку 1); додано, як Чіпка прохав Гриц1,ка 

допомогти селяаам, але Грицько уті1t; як вибитий Чіпка І!апивсь у 1;орчмі 

і потім бачив дивнuй сон (як у друков. - 244 - середина 24 7), як Грицько, 

прийшовши додому, зноu розмовляв з Христею про Чіпку. Порівнюючи до 

друкованого видання, тут у цьому розділі П р. ми бачимо, що в одному місці 

переставлено великий уступ: початок друков. розд. до слів «Ішлося уже до 

Різдва» (стор. 232) стояв у П р. після слів «Регіт, гвалт. Здуріло село» (сере
дина 235). В порівнянні з Ір., тут в Пр. думкам Чіпчиним про розбої надано 

більше громадсь1tого змісту, лк і n друков. (стор. 254-255). VII розділ відпо

відає ІХ друкованого видання \«Наука не йде до бука») і Х Ір. і зветься «Ниш

ком тишком», як і в І р. Порівнюючи до І р., в цьому розділові додан·о епізода 

про молоду онуку тієї баби, у якої жила мати Чіпчина (початок розді.1у 

дру1tов. 257-258), про думки Мотрі за сина (260); потім в І р. початок цьvго 

розділу трохи инакший: Чіпка став на роботу до сусіда, примиривсь із 
• 

матір'ю, працює (все цє> дуже 1t0ротенько). Потім Панас на полях І ред. 

поширив всі ці епі:юди (примирення з матір'ю - розмова з нею, як Чіпка 

і мати перебрались до Gвоєї хати, настрої в селі з приводу волі - як в 

друкованому виданні з середини 261-З69). VШ розділ зветься «Невзначай 

свої» і відповідає першій 'половині І розділу IV частини дру1tованого видапнл 

(до «Незабаром усі ... » середина 278 стор.) і ІХ першої редакції під такими 

самими заголовками. ІХ розділ зветься, як і в І р., «Спізнались» і відповідає дру

гій полонині І розділу IV частини друкованого виданн.я від слів «Незабаром 

усі".» (середнна 278 стор.) і ХІІ першої редакції. Х розділ звавс:ь «Умови

.�ись» і . відттовідає П розділові IV ча.стини друкованого видання - «Розби.

шаць:ка дочка» і ХШ першої реда1щії- «Умова». ХІ відповідає Ш друков. 

видання «Козак- не без щастя, дівка - не без долі». Як саме він звався, 

цього не можна сказати, бо заголов1tа вишкреблено. В Ір. цього розділу зовсім 

не було. ХІІ розділ звавсь «На своїм добрі» і відповідав IV розділові четвертої 

частини («На своїм добрі») і початку VII («Лихо не 11ювчить») друrюв. видання.. 

до слів: «Такі безперестанні бучі та гризня ... » - початок 359. стор. друков.,, 

а в І р. початку XIV ро:щ. (теж «На своїм добрі)). ХШ розд. звавсь «Знову-

за своє» і відповідає VII друкованого видання (з 359 стор. - «Лихо не мов

чить») і другій частині XIV розд. першої редакції («На своїм добрі»). Порів

нюючи до друкзваного видання, в п р. наприкінці цього розділу є епізод, 

') ТіJ1ьки в П р. порівнюючи з друкuваним немає прізвищ пана всіх урлдовціп 
(Василл Семеновича Кривинського, Ларченка). 

ЗАПИСКИ ІСТОl',-ФІЛОЛОr. ВІДДІЛУ, КН. V. 
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як Чіпка вдруге вигнав матір з хати, лк вона sаслабла у чужих людей , .як 

Галл сказала Чіпці, що кине його, коли він не помиритьсл з матір'ю, і лк 

Чіпrtа перевіз до себе сдабу матір. XIV розділ: звавсь «Залізли дупіі» і 
відповідає VШ р. четвертої частини друков. «Так оце та правда» 1) і XV першої 

редакції під тим заголовком , якого йому дав Іван - «Душі залізли» . Порівнюючи 
до друкованого виданнл, в цьому розділі е еnізод, .як післл Чіпчиного арешту 

Грицько розмовляв із Христею, що робити з тією сотнею карб., яку йому 
подарував бун Чіпка 1 і як він вИрішив віднести ЇЇ до слідчого; зате .немає 
в П р. невеличкого уступу, як проща.1ись піщани з арештантами (кінець 

381 стор.), і опису пал:а:�;у І�рлжова і 1•орчш1 Герrшювої наприкінці ро111ану 

(кінсцт, 382-383 стор.). 

Таю�м �-ином, в П р. ми бачимо такl головніші зміни проти І р.: 

найперше в ній було уже Ш частині, хоча П частину чер�з недогляд не 

було ясно .виді;1ено: перша частина мала 5 розділів, П частина теж 5 (про 

це див. далі), а третн аж XIV. В пepmifi частині Панас V розділ: І р. 
про зпайомство Чіпчипе з Галею переніс до І розд. і через це всенькиfі 

порлдок дальших розділів змінивсь: І розділ І р. став другим в П р. 

і т. д; в Ш ро3д. (= Ш друков.) він теж за порадою Івановою зробив встащу 

про те, НІt глузували діти з Чіпrш (23 друк.), про розмову Чіпчину з бабою 

за батьrtа (25· 26)� про розмови баби з Чіпкою про птахів та скотину (24-25)1 
в IV р. про думки Чіпчині за батька і про бога ( 49-50) 2); епізод про 

бунт селян він теж, за порадою братовою пошиrивши його, переніс із lV ч. 

І р. до другого розділу-УІ третьої частини. Порівнюючи до друкованого 

виданнл, в ціfі частині не було розділу VII- «Хазяїн», але всенький мате

ріял: для нього був готовий у Панаса в Ш розд. третьої частини П редак. 

В другjй частині в розділі VI (?) Панас подав уже чимаJІо відомостей про 

рід Галин, про Мирона f удзл, про прадіда Галиного, а ще бі.пmе про її 
батька, присвятивши йому аж ІІІ розділи - «Махамед», «Москонщина і москалі:� 

і «Максим» старший1 тимчасом лк у І розд. про нього було сказано дуже коро

тенько , тільки на одному аркуші. Порінвюючи до друкованого видання в Пр. 

немає другої половини розділу ІІІ - Пани польські («А й не трохи-ж то 
треба» - стор. 96-112), де головним чипом оповідаєтьсл, як розплодилися 

пани польські і верховодuл:и в Гетьманськом�'· В частині Ш - rол·овною 

1 ) Від дру1<ованого цеИ розділ різнитьсн тим, що в ньому після с:1ів «Рибонько-! 

серденьво ... оберталася вона до хрещt'ника, отtриваючи його гарячими поцілунками• 

(324 1 f'редина) -- був уступ про почуттн молодо\ матери, що його ми знаходимо і в IV 

розд. 1875 р., - його закреслип ценз ор (див. далі і додатки до _рук. 1875 р. No 22). 
2) В друкован. виданні немае кінцн ·-дуже гострого -- цих думок - див. додато1t 

х� 19. i. 
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новиною були розділи присвячені, за порадою то1·0-ж-таки Івана, Грицькові й 

Христі - розд . ІІІ (IV -Ш част. друков.), кінець VI (кінець VII-· ПІ част. дру
кованого), середина ХІ (середина Ш- IV част. друков.) і Х[ - про те, як 
Чіпка прохав Сидора зректися Галі (Ш - IV друков.) . 

Але немає ще в цій П р" порівнюючи до друкованого видаппя, 
епізода про Пороха і Чижи ка (друга половина І розділу) і перша половипа 

П - IV частини і потім розділів V, VI тої-ж IV частини. Rрім того, - деякі 

сцени розказано в 11 р. коротше, ніж у друкованому - див . вище. 
Закінчивши Панас оцю Другу редакцію, написав на неї свої замітки, 

які вкупі з обома редакціями і надіслав до свойого брата на розгляд . В цих 

своїх замітках він передусім незавдоволений з того , що V розділ першої ре
дакціЇ (знаjіо:мство Чіпчине з Галею) перенесено в І роз. - другої: він гадає, 
що тепер qона ут�атила свою силу и вообще то вліяніе на читателя, какое 
она имtла В'Ь прежней р едакціи». IV розд. йому подобається своєю реаль

ністю і красою дитячого світогляду. Що-до розд. V він вважає, що ду�ши 

Чіпчині віддають чимсь фальшованим, і запитує брата, чи - не краще закін
чити шівний настрій Чіпчин тільки до місця ... «Ні, ти їх не скараєш»". 1). У 11 

частині він незадоволений з розділів І, П, Ш, в важаючи !х за якийсь етно 
графічний екскурс, а не поетичний нарис. 

Що-до IV розд. (Московщина і москалі) він 'каже, що він йому 

був потрібен «для оправданіл извращеній Максима», але гадає, що навря:д, 

щоб він правдиво намалював життя, типи. 
Що-до Ш розд . Ш частини (Грицшо Чуприненко) він каже, що це 

«новое издtліе» і запитує брата, чи задовольняє його Грицько, «честная 

посредственность». Такий самий запит він робить що-до Грицька і- з при
воду другого уривка про нього, який ми знаходимо в розд. V цієї редакції. 

VI розд . («На волі »= VII і VIII дJ.!JКОв.) , як каже Панас, перероблено за 

тим планом , якого накреслив був йому Іван (бунт селян). Він тільки тур

бується, чи пе дуже тут Чіпку ідеалізовано, і чи не дхне від малюнн бунту 
,селян «нtкоторьІМ'Ь барскимь ведовольством'Ь». Що-до ХІ розд . (Ш- IV частини 
друков. - «Козак не без щастя, дівка не без долі») , де оповідається про те, 
юt Чіпка прохав Сидора зректися Галі, він запитує, чи не зай,виfі оцей розділ. 

Взагалі Панас був дуже незадоволениfі з свого твору: він гадав, що його 

роман дуже погано оброблено, що в ньому є чимало зайвого, а про те, про 

що . треба, так що й нічого не сказано: не обмальовано добре головного 
типа - Чіпку, �rало віддано уваги «общественной дtятельности �· вообще 

1) Я1t ми вже були 1'азали, далі в цьому уступі було все викинуто длл друн:ова

ного виданнп. 
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строю жизни общественной, котормй так'Ь повлілл'Ь на направленіе Чипки»; 

мало, або й зовсім не обмальовано дінльність різного начальства (волосних);. 
не показано також, лк у Галі могла з'лвитисл огида до розбишацького життл 1). 

Одержавши Іван від Панаса П ред., почав над нею r'рунтовно працю

вати. Найперше він хтів був І розд. 11 частини «Москаль r' удзь» перенести 
до І частини і поставив М VI, але згодом передумав і почав із неї тут-таки 

в тексті утворювати три перші розділи П част. друкованого виданнл. Спо

чатку він перекреслив був М VII і заголовок «Москаль r' удзь» і на полях написав. 

«Частина І� глава І Незнайка» , але закреслив цього заголовка й написав. 
«Піски на волі», нарешті закре.слив і цього заголовка і н1:1.писав «Займан

щина». Нижче проти уступу Панасового «Та недовго пришлосл Миронові 
втішатись своїм онуком» (друков. розд. П <1:Піски в неволі>) Іван на поллх 
написав «ІІ. Піски в неволі» -(кінець 36 стор. П ред.), а на звороті· цієї сто
рінки вгорі «Ш. Пани польські». Та в самому тексті длл цих розділів Іван 
зробив не багато, так що коли ми порівнюватимем� друковане виданнл з П 

рукописом, то можемо сказати, що від 71-96 стор. це текст переважно Па
насів з попр�вками і вставками Івановими 2) : головніші додатки і вставки 

Іванові в П ред. такі : початок розділу І (71 стор.), про бунт в Польщі, 
(82 стор.), про нові порлдки на Україні (кінець 76 - початок 77) і про Лейбуr 
хоч не все, а тільки те, що уміщено з середини 90- («Лейба зоставсл на хазлй
стві» до«Зажив Лейба»_-початок 91) і кінець 95-початок 96. Далі на поллх Пр. 
Іван накреслив те, що треба було ще розробити в епізоді про Лейбу: «Отно
шеніе писчан'Ь К'Ь Лейб·І:, Лейба (гов[ о рили] ипме) добрь�й человtк'Ь. На

смtшки. Подчинепіе Лейбt». Це остаточно було ним розроблено уже в зошиті 
длл «Правди», та про це ми скажемо нижче. 

Із варіянтів, що їх написав Іван і лкі зовсім не увійшли в друковане 
виданнл, або увійшли в зміненому виг ллді, цікаві ось лкі. Перший - це ·по
чаток розділу «Займанщина». «Хто не знав колись славного ,Гадлчу? Гарн� 
місто! Не даром його й:. гетьманська булава вподобала, та й повернула на 
себе. А де-ж тепер булава та, горою трупів добута, в сльозах та крові вику 

пана? Ніхто не скаже. Де лежить прах того п'яного дейнека, що з геть
манських попих1ачів вробився гетьманом, а все-таки навіки зостався попи
хачем, "холопом", хоч і величавсл болрином? Ніхто не знає, не згадує. Зга
дують тільки, що той дейнецький: гетьман перший позаводив у Гадлчі 
старшину- дворян, а просте козацтво став під неї горнути. Так про те тепер 
згадують тільки письменні люди» 3). 

') Ці замітки див. додато1• No 6. 

2) Детально про це див. далі. 
") П розд. 32-32 об. В друкованому нема цього уривку. 
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Другий уривок-це про гетьмана (пор. друков. 76): «Не стало вже 
гетьмана, не стало нікого, хто-б за просте поспільство оступавсл. :Кругом 
панство, як га-Иворіння, обллгло Гетьманське. 3 людей вільних стали лкісь 
папські попихачі. Правда, Піски були вільні козаки, та що з того, коли 
нікому було поради дати» 1). 

Про генерала, якому дісталися Піски, Іван каже, що він зрадив 
Костюшка (у друков. немає). 

Після всіх оцих переробок Іванових, коли вияснився зміст перших 
трьох роздідів П частини (що-правда, Іван ще не досить обробив його в 
11 ред., а являв він собою юшйсь хаос), дальший розділ Панасів Ш «:Ма
хамед» лк-раз опинивсь на місці, хоча тепер Пому треба було дати число IV; 
але Ш так і залишилось (з свого І розд. П част., JІr{ИЙ I!fd-н виправив 
на VI і потім 'Ііак і залишив це число, Панас не виділив розд. 11, і через 
це тут в П ред. не було порядку в пумерацЩ. Іван хтів був назвати його 
просто «Москаль», але залишив заголовок Панасів. В цьому розділі Іван 
зробив чималу вставку на полях про те, як инmі хлопці Іванові працювали, 
а Максим лінувавсь, але ,потім закреслив; поті:І\1 він зробив вставку про 
бунт декабристів (друк. 120 ) , трохи поширив оповідання Панасове про беш
кетування Максима за парубо�ьких років (118) і про сварку братів його 
за його майно ( кін.ець 12 4-125 ). Дальшиfі розділ у Панаса за П ого нуме
рацією правдиво мав .№ IV і заголовок «Московщина і москалі»; Іван 
закреслив IV, помил1юво поставив VI і назвав «У москалях». В цьому 
розділі ми бачимо тільки невеличку вставку Іванову про те, як сумував 
Максим на Московщині («А битт тебе сила божа» -131 друков.). Дальший: 
розділ у Панаса 1\ШЄ .№ Vll (мабуть у Панаса було V, а.іе виправивши 
через щось попереднього розділа на VI, Іван і :fіого виправив на VП). 

Головніші вставки Іванові в ц�ому роздіді такі: про бунти за кордоном 
1848 р. і про участь в болх Максима (143-144) . 

В розділі ПІ-ІІІ част. (IV друков. Ш част.) епізод про те, як ходив 
Грицько на заробітки і т. д., Іван порадив перенести до І частини. Розділ 
IV, що його заголовка у Панаса не можна розібрати, І2ан спершу назвав 
був «Перший ступінь» (я1t і в друков.), але згодом: перемінив і написав 
-<Почию>, нарешті закреслив і цей і на nол:лх написав «Воли заревли», запро
іюнувавши вибрати Опанасові заголовок, я1шіі йому більш Подобається. Розділ 
V починавсь тим, лк товариші принесли до Чіпки крадене сало. Іван за1tре
слив цей епізод і почав тим, лк Чіпка спав після крадіжки. Цей розділ 

1) Очевидячки, що в цей час ще не було у Івана правдивого погляду на гетьман

щину. В остаточній редакції він так тіаже про гетьмана: «Не стало вже й гетьмана. 

Та й навіщо він тоді, кому він тоді здався?• (рукоп. 1875 р. 69, дру1>ов. 76). 
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мав у П ред. заголовок «У чорній», з цим погодивсь спершу і Іван, пере
нісши тільки № в друге місце; Панас потім додав ще й «після чорної�. 
Переглядаючи ще раз рукописа, Іван погодивсь був із цим заголовrі.Ом і 

написав його наново, але потім закреслив і написав «Слизька дорога» (як 
у друкованому). 

В цьому розділі Іван тільки викреслив величеньке-таки оповідання 
Чіпчипе товаришам про те, як він забив сторожа (пор. друков. 225 - де 
сказано про це па 21/2 рядках). В VI розд. «На волі» (VII друков.) від того 

місця, де описується сон Чіпчип після пілцтва (друков. 242), І ван розпочав 

повий розділ VII - «Сон і просо пня або Зрада і порада> 1) (див. по ча ток 
VIII друков. <Сон у руку» 244\ а епізода �ро І'рицька і Христю, як нони 

розмовляли за Чіпку (в цьому розділі вів буа після сну Чіпчипого ), Іван 
порадив перенести до попереднього розділу (друк. 242), VII розд. П ред. 
«Нишком тишком» (ІХ друков. «Наука не йде до бука»), Іван гадав був спершу 
перерахувати на VIII, потім зробити його І розділом IV частини, але нарешті 
з3:значив його № VIII і назвав «Наука в лі с не йде) (він· написав був ще й 

иншиfі заголовок «Охапувсю>, але закреслив). У ці.ому розділі немає ніяких 
додатків Іванових. 

VIII розділ «Невзначай свої» Іван зробив І розділом: IV частини, зали
шивши Пому заголовка Панасового. Тут-таки' проти цього розділу ва полях 

він накрес.п�я розподіл розділів IV частини: І «Невзначай свої» (111-115), 
П «Кес�т» (115-121), Ш «Розбишацька дочка» (121-126), IV <На своїr.1 добрі» 
(1 35-145), V «На громаді», VI «Земці», VII ;:Ворог не з� горами» («Хатнійвороr»), 
УШ «Воли заревли». Згідно з цим розподілом, ІХ розділ «Спізнались» він 
назваn П-им «Кесет», Х розділ «УмовилисЬ» :___ІІІ-ім «Розбишацька дочка», 
ХІ-:---- (не можна дізнатись, лкиfі саме він мав sаголо во1t), !V -спершу «3.мо

вnлись», а потім «Си� і мати», але радив Пого викинути, як заИви:П; ХІІ-«На своїм 
добрі» - IV, залишивши йому заголовок Панасів. Тут наприкінці цього розділу 

в П ред. не стає 8 рядків тексту цього розділу-144 стор. об. рукопису -
обриваєтьсн на тому1 що «не все було щастл в хаті Чіпки. Ні, будо всього, 
було".:. Іван вставив 24 білі аркуші, на лких він почав вироблювати нові роз
діли . V розділ спочатку звавсь «Никихвор Іванович і становий Дмитре':вко:., 
потім «На службі громаді» і нарешті «На громаді або між людьми»: Чіпка 
одруживсл з Гадею, став поважною людиною, всі його слухають, хоч він 

1 ) Проти J розд. Ш част. Іван тут-таки в ру11опнсу на полях накреслив і розподіл 

цієї частини: IJ Нема землі (56), П) Товариство (59), Ш) Сповідь і покута (65-70), 
IV) Почин (закресл.). Воли зарев:�и (78), У) Слизька дорога (S�J ) , VI) H<i нолі (!)2);. 

VII) Сон і просоння (97), VШ) Наука в ліс не Иде (105-111). 



JIK УТВОРИВСЬ "РОМАН ХІВА РЕВУТЬ воли, як ЛСЛА повнr?" 103 ----- ---- -·--· · ----- --�---

сам і не дуже допомагає людлм (більше жінка -весіллл у Лободи); станови.й 

Дмитренко шахрує кіньми: цигани крали, а він продавав; Дмитренко знаftо

митьсл з Чіпкою, видурює в нього копл (все це коротенько в друков. 332-333), 

далі JШ в друкованому - Чіпка каже Галі, що до них при'іде становиfі; 

приїзд його, розмова про Галю, дівчина від старшини, новина про земство, 

прихід сільського начальства, розмова про земство, балачки сільського началь

ства (друков. 332-338) 1). Далі йде уривок .№ 3, що його потім Іван переніс 

до дальшого розділу VI «Земці», примітка блакитним олівцем - «Л, земцям» -

Лк Дмитренко казав селянам, кого вибирати в земство, як Чіпка радпн виби

рать своїх (як у друков.; трохи скорочено з половини 338- до . .. «Розійшлась 

громада». "_ 339). Далі йде розділ VI «Земці», лк помер Василь Степанович, 

як/вибраліr предводителем його сина, але всім керував ІПавкун (його життє
пис -юt у друков. 329-332), рада панів під проводом Шавкуна.-Шавкун 

радить панам увільнити селян з землею, бо без землі вони будуть зовсім 

скажені, але землі дати не багато і взлти добру ціну за неї (у друков . 

нема). Перші вибори, поз'їздились седяни, рада д�штренкова 1юго вибирати, 

лайка Дмитре1ша, обрання Чіпчине, радість його, турбування матери з цього 

приводу (як у друкоr. - розд. VI «Старе та попоІJдене» 340-346). Далі ііде 
уривоR «В Управі» - див. додатни .№ 7; з цього уривку так що П нічого _в;е 

увійшло в друковане видання <V і VI- IV ч. ). Проти розділу УІ «Земці», 

на другій подовині аркушу·, ми знаходимо рукою Івановою писану отаку 

програму цього розділу: «1) Смерть Вас. Степ. Предводител. синоrt. 2) Шавкун 

настроює Дмитрепка. 3) Рада у Пісках. Я:rt Дмитренко справився. 4) Що 

казали папи Польські і Шавкун. 5) Союз"Ь гласнhІ х'Ь . Дмитренко ругаєгьсл. 

6) Вь�борьr. Впечатлtніе до��ашних'Ь оть все_rо :ного» 2). 
Далі після уривк.у «В Управі» у Івана йде розділ УІІ .:Хатнє лихо», 

неведичrtий уривок рядків на 10, в якому оповідаєтьсл, яrt почалась сварка 

в хаті Чіпчиній, коли до нього переїхала теща Явдоха (повторювання того, 

що було у Панаса наприкінці ХІІ розд., IV -за повою нумерацією Івана). 

На другій половині аркушу проти цих ря,11;ків без .№ ванисано заголовок 

«Старе та поновлене» (13 рндків, ;i.e оповідається , Яlt Чіпка збирався слу

жити громаді, лк Шавкун його усунув , а далі йде уже тільки конспект: 

.:регрессивньrй палоГ'ь, рtчи вь земетвах·ь , разговорь сь Дмитренко�гь, сь 

Грицько:мь, сь матерью»). Тут закінчується перерва, яка сталася через те, що 

Іван уставив 24 аркуші, і продовжуєrьсл оповідання Панасове з кінця ро;з

ділу ХІІ (11 розд. lV друк.), про те, що хоч і були сварки в хаті Чіпчиній, 
\ 

1) На. ,�:іво:му боці тут на двох сторінках рукою ІЕановою наведені різні фактичні 
дані upo земство, див. додато1' No 17. 

2) 11 ред. стор. 150 об. Про плани до ц1,ого ро'з11. див. додато1t Ло 16. 
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бо він був чогось незавдоволениИ, але вони були 3вичайпі, аж поки пере1-

ха.11а Лвдоха, і яка 3нялася колотнеча, коли вона почала верхово,:�;ити (кін

чаєrься початком VII друков. ро3ділу «Лихо не мовчить» 358 стор.). 3 359 

стор. друков. видання (".«Такі бе3перестанні бучі».") у Панаса починавс1, ХШ 
ро3діл «Знову 3а своє». Іван закреслив число ХШ і цей ро3діл ; лrtий пови

нен був-би бути 3а новою пагінацією VII (V - «На громаді», VI- �земці»), 

він прилучив до того, який почав па своїх аркушах No VП «Хатнє дихо». Спо

чатку в тексті Панасовому він почав новий розділ від ПереЇ3ду Лвдохи до 

Чіпки, поставивши заголовка «Ворог не 3а горами» і число VI, мабуть чи не 

через те, що гадав вставити тільки l свій ро3діл «На гром аді». Цей заго
JІОНf)К і число тait і за лиши:дись незаrtреслені. XIV ро3д. П ред., що :мав 

3аголовок ,.:Залізли душі» (його дав 1їому в першій редакції Іван), він, зали

шиншп число XIV, спершу назвав «Ревище», а поті111 «Так оце та правда (юt 

у друмв.). В цьому останньому розділі є вста.вrщ Іванова про те, як піщани 

прощалисл з арештантами (381 друк), і наприкінці про палац Кряжова і 
кор чму Гершrtову (кінець 382-383). 

·
Окрім того, на поллх на 181 стор. Іван 

переписав ту сцену про вбивство на хуторі, :іша була в І розд. і лку, :щ 

його порадою , Панас в ІІ ред. випустив, але потім сам Іван закресдив її; 

на 184 стор. він написав. цілий епі3ОД про смерть Мотрипу ; його Rін теж 

сам 3аІtреслив (див. додаток No 8) і на двох 1аюттиках паперу, які при'ліп

JН�п� до зошита і зазначено 185, він- же написав два уривки: один неведич

кий про хрест, лкий було поставлено на могилі людей, заріааних Чіпкою 

(див. кінець друков. 382-383), і другнй чІ!малий , де наведено відомості про 

розбишаку Довб&ю, що нагадує собою Чіпку (див. додатки No 9): По'тім Іван 

приклав до П рt>д. на початку її ще другий варіянт про вбивство в с. Піс

ках Гетьманського поніту (див. додатоR No 9-б). 

Таким чино111, мп бачимо, що в 11 редак. Іван доклав чимало праці: крім 

рі3них виправоrt і вставок, він із І ро3ділу ІІ частини спершу накреслив 

матерілл: длл трьох розділів - «Займанщина», «Піски в неволі» і «<Пани 

Польські» і в частині Ш nіслл ХП розд. (IV дру1tов.) він на 24 аркушах , 
вставлених у рукоппс, накреслив багато матеріялу про панія і Земство. Мате

ріял цей він розбив �ув спочатку на два роздіди V·- «На громаді» і VI -
«Земці» (з уривком «В управі>). Після всіх цих переробок Іванових 11 ,ред., 
особливо в тих частинах, які він написав, лвляла собою великим xaor. 

І Іван заходивсь обробляти свої розділи. 

Крі�1 тієї праці над рутtописом 11 ред., про яку 11іи вже були 1tазали, 

Іван поробив ще на його полях декілька уваг; Про них зараз скаже11:ю . 

Перша увага торкається того місцл в Панас�вому романі, де він каже, що 

Чіпка, одружившись із Гадею, чогось скоро почав сумувати і незабаром знов 
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повернувся до розбишацтва (кінець ХІІ розд., ст )р. 145). Про це Іван каже 

так: «Мало вьІВедена упругость Чипки перед'Ь товариство11гь. Общественнь�И 

злемент'Ь отсутствует'Ь. Нужно показать, что личное д·hло (в'Ь видt занлтіл 

подотенщика) не удовдетворяло Чипки, а общественное приведо к'Ь разоча

ровавію, даже К'Ь злости на глупь�е 'порлдrш. Недурно бь� вмвести Чиnку 

общественн11м'Ь дtлтелем'Ь - гласньrм'Ь R'Ь земствt. Показать, ч го такое наше 

земство, вьrставить все дурньrл его стороньr. Все хорошее парадиауег�. началь

етво и тупость, индиферентность народнан. Разсужденіе, напр., о налогах'Ь, о шко

лах'Ь,вьrборахt.-их'Ь несостолтельность. Т. обр. Чипка, раsочаровавшись что-либо 

сдt.лать В'Ь общественной жизни, бросаетсл снова В'Ь личную, а личная пред

ставллет'Ь ад'Ь: ругнл свекрови С'Ь матерью, отсутствіе дtтей:, слабал деликатная 

вату.ра жен11 (когда е111у нужно женщину сильную волею, характсром'Ь). От

туда прямой переход'Ь К'Ь прежнюгь :оварища1111,1 а ОТ'Ь них'Ь, при посред

ств1; Явдохи, К'Ь прежнеl\1у занлтію - розбишаки� Позто111у ТЬІ должен'Ь пепре

м·Бнно заставить Чипку участвовать В'Ь земствt, В'Ь общественю.rх'Ь дtлах'Ь. 

9то могло бьr составить особую главу» (169 стор. П ред.). 

Вщюнати цей пл.ан і уsлвсь потім сам Іван, наслідко111 чого і s' лви

лись оті двоє розділів V - «На громаді» і VI- «Земці), JШі він накреслив 

тут-же в рукопису, вставивши 24 аркуші Друга увага торкаєтьсн VШ і ІХ 

розд. Ш частини П ред. («НевзначаП свої», «Спізнались») (І розд. IV част. 

друков. видаппл). На думку Інанову, треба «соединить и значительно сокра

тить ИЗ'Ь 4 части главьr І - «Невзначай сної» і П - «Спізнались». «Тьr их1. 

еоедини, сокративши вторую:.,-радить він братові,�- «она представллет'Ь сви

дапіе, но их'Ь у тебл и без'Ь нея: цtлr.rх'Ь четь�ре (два вь первой части, два 

в четвертоfr - первьн1 разь но·ню, второП- Умова)». Цю думч Іванову було 

приттнлто в тому розумінні, що в остаточніfі реда1щії замість двох розділів 

11ти бачимо ті.1ьки один «Невзначай свої» 1). 

Працюючи далі над своїм романом, брати, оqевидлчки, вагалися що-до 

того, як Ї�1 ро�шоділити тую .силу матеріялу, лка в них набралася. Від цих 

часів до нас заховавсь оrлав всього роману, наліплений ш1 обгортці 

П ред.; його, очевидлчки, було складено післл всіх .тих переробок, що за 

них ми були 1tаsали, .перед тим, лrt переписувати роман у новиfі зошит. 

Ось це:И: оглав: 

"1 ) Далі епізод про друг у зустріч Чіпки з Галею, нкиі1 в цш реда 1щії за порадою 

Івановою Панас переніс разом з першою зустріччю до І роз. lван окреслив червоним 011ів

цем і на початку його поставив No 2. В остаточній редакції цей епізод було первнесено 

до розд. УІ-Дізнався. Епізод про те, лк Чіпка ходив дпвитись, де сонце сходить, 

ІRан порадив винустити - його нем;� в друков. виданні. В JJОЗД. !У Івnн порадив вс t'.а

вити епізод про те , як Чіп ка юшу вся на вовка, на зразок Хведора (!) у Тургс:нєва -
це є в д рук. виданні; розд. Ш-Ш ч. Іван радив виrншути, але він є в друг. виданні 

(Ш-ІV ч.). Додаток :t-.o 15. 
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'Іастина друга. 

V. Польова царівна. . 117, 118, 75, 80 

І. Двужон . . . 80 

П. Дитячі літа ·. . . 88 
Ш. Жив-жив! . . . . . 98 

ІУ. Тайна-невтаИна . . І07 
УІ. Дозвався. . . . . . 118 

VH. Грицько Чупрунею>о. 124. 

'Іастина перша. 

І. Січовик 
lI. Піски в неволі . 

Ш. Пани Польські . 

ІУ. Мею>а . . . 

У. Махамед .. . . 
Yl. У москалях . .  

VII. Максим старшим .. 

1 
9 

lG 
2S 

41 

51 

6i, 

'Іастина третя. 

І. Нема землі . . . 
П. Товариство . . . 

Ш. Сповідь і покута 

IV. Воли заревли . 
V. Слизьна дорога . 

Vf. На волі . . . . . 
'ПІ. Сон у (просоннл ') руку . 

VШ. Наука не йде до бука .. 

'Іастина четверта. 

І. Невзначай свої . · .  . 

І!. Кесет 2) • • • • • • • 
Ш. Розбишацька дочка . 
IV. На своїм добрі 
У. На громаді 

VI. Зе:wці . . . 
VII. Хатнє лихо 
VШ. Ревище . .  

) 

І 
І 

135 

142 
153 

168 

177 

189 

205 

Нема 
ука-

зівки 

( на 

1. 
СТО• 

рін-
ки. 

І 

З цього оглаву ми ()ачимо, що частину П друкованого видання брати 

хтіли були зробити - частиною І-ою, розділ 1- ий ч. І-ої 11 ред. «Польову 

царівну» хтіли розбити на два - V і VI й умістити: їх не спочатку роману, 
а всередині ;  а далі .ми бачимо, що в першій частині уже єсть розділ УП

«Грицько Чупруненко», як і в друков. -тільки під иншим заголовком «Хазяїю; 
І розділ І-ої частини (як думалось =І розд. П част. друков.) зветься вже 

«Січовик» (як у друков.), в цій-же частині є й новий розділ <Мекка» (в друк. 

нема) , в частині IV є розділ П «Кесет» (правда , пере1tреслениfі) і розділ V 

«На громаді> і VI «Земці». Взагалі цей оглав уже багато дечим нагадує 

друковане виданнл. Але кінець-кінцем брати не ухвалили цього плану, і 

Ш редаrс було скдадено за тим оглавом, що залипшвсь серед паrіерів Пана

сових при вирізаних з шtогось зошиту 3) аркушах . Ось цей оглав: 

'Іастина перша. В рук. 75 р. така 
пагінаціл 

І. Польова царівна . • . Г-10 (в оглаву 
2-8, в тек

сті 3-8) 

П. Дву;f:он . . 
Ш. Дитячі літа 

IV. Жив-жив! . 
V. Тайна невтайна 

VI. Дознавсл . . . 

10-18 8-18 
. 18-28 18-28 
. �8-о7 28-3 7 

. 37 -46 37-.:\6 

. 46-63 ·!G-5:! 
VlI. Грицько Чупруненко 

(Виправлено на Хазяїн) 54-62 54-62 

1) За1tреслено 

2) Теж. 
3) Що це за зошит, ми скажемо далі. 
4) Затtрес.І'ено. 

Частина друга. 

VШ. Січовик 
ІХ. Піски в неволі .. 

Х. Пани Польські . 
ХІ. Мекка . . . 
ХІ. Махамед . . 

ХІІ. У Москалях 

(і5-73 65-ї3 
73-79 73.7:1 

80-92 80-95 

92-1054) 
. 105-115 9Г�-105 

. 115-128 105-118 
(було 

105-128) 

ХШ. Максим старшим . . 128-136 118-126 

(було по
переду 

128-136) 
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Частина третя Рукоп. 
1875 р. 

XIV. Нема землі . • . 139-146 129-143 
ХУ. :У лепtої ру1щ (нема ну-

мерації) 143-152 
XVI. То�ариство . . 146-156 152-163 

XVII. Сповідь і по1>ута 157-172 163-178 

Перший 
ступінь 

ХVШ. Во.пи заревли . 172-180 178-187 
ХІХ. Слизь1tа дорога . 181-192 lИ-199 
ХХ. На волі .. , . . 193-204 199-211 

ХХІ. Спн у руку . . . 205-216 211-222 
XXIf. Нау�а не йде до 

бука . � . 216-228 222·234 

Частина четверта. 

ХХШ. Невзначай сuої . 231-244 237-251 
XXIV. Розбишацька 

дочка . . . . . 245-254 251-260 
ХХУ. Козак не без ща-

стл, дівка не без 
долі . . . . . . 254-268 260-274 

XXVI. На своїм добрі 268-28:г 274-283 
XXVII. Новий вік . . . . 283-295 289-302 

ХХ УШ. Старе та понов-
лене . . . . . . 296-308 302-320 

ХХІХ. Лихо не мовчить 308-322 320-334 
ХХХ. Tar' оце та правда 322-3331) 334-345 

Цей огл�в так що й цілкоl\1 уже відповідає дру1tованому · вИданню -

тільки УІІ розд. І част. s веться «Грицьrtо Чулруненко�, · в П частині є ХІ 
розділ <Мек ка> ,  ХУШ розд. Ш ч. (У друков .) має заголово1t «Воли заревли» 

(замість друков . «Перший ступінь»), а XXVII - IV частини (У друков:) 

замість «На громаді» попередньої ред. �ветьсл «Новий вік> (лк і в дру

ков.), і ХХVЩ (VI друков.) замість «Земці» - «Старе та повов:�ене», теж 

як у друкованому. 

3 якого-ж зошиту ті вирізані арІї.уіпі й то:іt оглав, про які ми оце 

були ка?али? Це, очевидячки , apii.ymi й оглав з тієї третьої редакціЇ, яку 

сRлали брати, обробивnі:и всенькиfі тoll: матерілл, що Зft нього вже говори

лось раніше. 

Це передусім арк.уші, котрі мають пагінацію 95-105 і становю•ть 

собою частину розд. Ш ч. П р. «Пани Польсьп і» (див. додаток .№ 10 і 11 2). 
Далі з кінця 105 аж до 108 frдe розділ «�Іахамед>; кінчаєтьсл цеИ 

роздід на 106 стор. словами . . . «Поле fіого годує, поле його втішає, на nо.лі 

він виростає.»; стор. 107-108 -написано на инакшому папері (жовтому, такому, 

JШ у pyit. 75 р. - стор. 109); це продовж(>ннл попереднього «иноді на nолі 

й умирає» (пагінацію Пft ціП стор. 107-108 виправіено). Далі йде опові

дапнл sa дітей Івана., батька Максимового- ті варіянти, що Їх Іван Руд

ченко написав був па пол11х П р., про те, як двоє синів Іванових працю

вали, і тідьки Martcrп1 лінувавсь (П р. стор. 40-40 об.); кінчаєтьсл 108 стор. 

1) с'l:ільки сторінок, НІ( і в ІП р pyr-tonиcy 1875 р.; див. нижче. 
2) З усього цього уступу в дру1t" лr• і в ІУ р, .залишилась тіль1ш загальна нар

тина того, лк праеили :::�ани польські пов�то�{ ('Jастпна ІІІ vозд. ІІ ч. дру1;ов. з 108 стор. 

аж дn IV розд. "Маха.�.1ед" - r;інец1. 112) та в розд. VII - ПІ ч. друиов., де в П }'. Іван 
повставляв прізвищ'\ урядовців, н1tі приїхали на бунт піщап, є делні відгу1щ з цього 

уступу - l{ринпнс1,ю1й, що колись за виборів був справником, Котолуповсьний становий 
Ларчеш;о, що 1;оди()ь «На обіді вихвалшз, JШ пос-т, Василл Семеновича віршами• .. . (239-
друк.). 
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Ш р. - "перекаsи дідові про ко:::ачу волю, про бої та чвари не sломило ні 
тихе материне слово, ні поважне ба.Рине про щасну господарську долю". 
n рук. 75 р. па стор. 109 111и fi бачимо продовження цього: «Ite вмерли 
·ті приповістки без сліду, не пропали марно, на ону1t0ві одкликнулись. Не 
1J;аром Максим та1t полюбив діда» ... - Ці слоІJа в рук. 75 р. затtреслено і в 
ньому 109 .стор. починається: ... <Дупtа його прохала волі, молоді сили 
простору» ... Всенькиfі: уривоrt про Махамеда (6 рядків кінця 105 стор., 106 

і початок 107) так що fi ціл:кт1 відповідає друкован.ому текстові IV розд. П ч. 
кінещ. 112-114 до ... «От і почалось завжденне, на першиfі раз для дітеfі 
любе nризвичцювання» ... Уривка, що починаєтьсл ци111и словами до ... «Січові 
оповістки про запоро:зьку вдачу» ... (середина 115 друrюв.) llaнar, написав уже 
для IV р" й увіfішов він туди в трохи зміненому вигляді. 

Далі від Ш редак. залишився аркуш стор. 130-140 розд. XV «Нема земл:і»
починається він так, як у друков., і сливе відповідає друков. текстові, тільки 
тут в Ш редак. був ще коротень1шй епізод про те, як Чішtа ходив, щоб 
�обачити Галю, але батьrи її був удома, і він пОі::ернув до себе. Кінчається 
140 стор.: ... «Коли та1t може тижнів через два після того, як 1tликалп Чіш�у» ... 

Далі серед оцих аркушів є аркуш з пагінацією 303-304, починаєтьсл 
він ".«Сидів (Дмитренко) над його (Чішtи) душею� ... (друк" 348), кінчається 
цей епізод словами ... «Устранить гласного Вареничеака по пеблагонадеж
пости» (лк у друк.). Далі, тут-таки на ціfі і!ОЗ стор., Иде характерний уступ 
про те, як раділи пани, що усунули хама, і як вони ображались поводженням 
<:11ужичих гласних», лкі гапьбллть честь ш.11лхетського імення. Поті�r тут
таки йде оuовіданпн про тестя Чіпчиногсі (як він поїхав здоровий, а повер
нувсь слабиfі - сцени смерrи немає) і про напад на Красногорку. Далі опи
суються 111уки Чіпчині, жах, щоб і його пе схопили, не кинули у в'язницю, 

· 3лість 11ого, що він не дошу1•ався правди, а погнавсн за щастям, побоювання 
за Галю, -і він зробивсл дуже смутний (в друков. це опнсано не так - днв. 
350). - На полях тут мп знаходимо П увагу Іванову: «Онь можеть жалkrь 
па неудачу, а на несчастье другихь, Іtоторме осrались т1шь же, чtмь бьrлп». 
Далі йде про те, що Чіпка хотів rхати в sемство, але на перешкоді стала 

хороба тестева, а покликати лікарл не було як, бо все-б виявилось (очеви
дячки, хороба Максимова буда в - звлзку з нападом на Красногор1tу1 1юли 
його побили - як це і радИ'в sробити Іван в своїх замітках па І редак. 
І Чіпка не поїхав па раду, не поrхали И инші селяни - бо була робота
радили самі пани. Нн. раді вони ухвалили платити собі не аби-яке жалу
вання, провели регресивниn податок і назвали його прогресивним-проти 
цього мkцл Іван робить помітку, що «Лучше об'Ьлснить, чtмь оба чужіе 
·слова употребллть, тtм·ь болtе» ... (далі нема) дарма, що він сам користувався 
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цими словами в свойому тексті 11 · ред. У друков. в трохи зміненому вигляді. 
це є на стор. 353. 

Серед аркушів, вирізаних з зошиту Ш ред., є ще кілька аркушів, 
очевидячки, тільки виготуваних для неї 1). Це найперше ті аркуші, що 
мають заголовок «V Земці» і VI «Старе та поновлене» tну:м:ерація 1-22 -

з боку аркушів). - Це обробка того :матеріялу, що tіого в хаотичному 
вигляді накреслив Іван у 11 р. в розд. «VI Земці» і V «На громадській 
с.11ужбі». Перші п' ять аркушів відповідають друкованому тексту розділу V 

«Новий вік> з 325 аж до середини 332. Далі з 6-10 іде оповідання про Чіпку 

після його одружіннл з Галею, про те, як його поважали, як він познайо
мився з Дмитренком - матері.ал узято тут із V розділу Івана «На громад
ській службі» П ред., тільки тут він трохи скорочений (немає докладно про 
те, як Дмитренко менджував кіньми) і так що й відповідає дру1tовапому з. 

::ередини 332 до «VI Старе та поновлене». Тільки цей уривок починався 
в цих аркушах словами ... «Вештаючись раз-по-раз по ярмарках ... Чіпка став. 
відомий па цілий повіт» ... (друков. 333). Щоб більше звязати цей уривок з. 

попереднім, Іван вставив олівцем в цих аркушах фразу, яка увійшла і в 

друков. видання - (Настав повий вік і для Чіпки. То таки що тихе ... а то 
таFи й на громаді серед людеfі Чіпка не останній» (середина 332 друков.). 
Те, що далі йде в друкованому, як люди хвалили Чіпку, в цих аркушах 
було після «Вештаючись''···" Цю фразу в цих аркушах Іван написав олівцем 
перед знайомством Чіпки з Дмитренком і додав про те, лк він видурив у 

нього коня. Взагаді ці аркуші відповідають друков. з середини :332- до· 
VI (Старе та поновлене», 340. Далі йде VI розділ .:Старе та поновлене».- Річ 

зрозуміла, що цей заголовок вставлено вже пізніш, він дідить один розділ 
V «Земці» на двоє- V. «Земці» і VI «Старе та поновлене». Цей розділ Yf 

займав аркуші від кінця 10 ї :мало не до кіпцл 22 стор. і так що й відпо
відає друков. розд. IV част. - немає тільки епізода, лк умирав тесть 

Чіпчин (:кіпець друков. стор. 351-352), а також епізода про те, лк Чіпю� 

Ї3див до Пороха, щоб той написав йому скаргу, і епізода про урлдовця і 

шляхтичів. Ці епізоди написав Панас дл:л IV ред. Після розд. VI - в цих 
аркушах сто)"ть заголовок «Лихо не мовчить» розд. VII JJp., але тексту немає� 

Далі є один аркуш, на лкому уміщено той матеріал, що зпахадитьсл в 

друков. з середини 333 ( ... ((Приїздить з ярмарку» ... ) до кінця 335 - все це єсть 

1) А може це й нова обробка матерінлу ДJШ IV ред. Очевиднчки, Ш р� було вирі

шено переробити, і кожний з братів почав оброблювати певні частини - Панас про Поро ха 

і Чижика, про ді!орян і урядов цн, Іван свої частини про земство і т. д. Не знаючи, 

напевне, на ниі сторін1щ припадуть його частини, Іван і не ставив нумерації посередині, 

а на боках. Не все з цього матерінлу, як показано, увійшло в друковане видання. 
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уже в Івана в V розд. 11 ред. , крім розмов Чіпчиних з Дмитренком про 

Гал:ю і прихода дівчини (кі ІІець 334 і мало не вся 335). Нарешті, є ще 

9 сторінок без нумерації, лкі містлть в собі кіІІець роману 1 що відповідає 

друкованому - з 377 і аж до кінцл ; тіль1tи на цих аркушах є сцена Мотриної 

�мерти; ЇЇ написав Іван в lI ред.; тут ЇЇ перекресл:ено, і нарешті па самі· 

сінькому кінці різні мір1tуваннл про можливість появи Чі ики , які не увійшли 

в ,цруконаний текст (див . додаток 21 ) . 

Цю третю редакцію Іван обробuв і переписав (на ap1tymax його рука) 
в окремиИ зошит, якого мали відсилати до цензури. Про склад цієї редак

ції ми можемо судити з того оглава, якого наведено вище, та з тих аркушів, 

які описано вище 1)1 а також і по тих слідах , що залишились в рукопису 

1875. Рукописа цього було надіслано до цензури 30 жовтня того-ж-таки 

роч1 і дозвіл його друкувати було одержано 3 листопаду, за вийнятком 

деяких місць , закреслених червоним олівцем цензора і зазначених на вхід

ному аркуmі рукопису 2) . Де!Ікі з цих місць невеликі - одно-дві . слові, - або 

Qдин-двоє рядків, а деякі були й чималенькі, навіть на кіль1tа сторінок 

(напр ., підряд 4 сторінки рукопису 310-313). Що-ж лякало цензора, я�.і 
думки або вирази він закр еслював? Це передусім те місце, де він по6ачив 

зневагу до царл. Бал:акають люди за лева. - «Його) мабуть, один наш цар 

тільки й зможе піймати, а нашому братові не сіrtійсь!» каже Грицько. -

.:Так! цар тобі ловитиме!» увернув дядько Остап. - Пошле таких, як ти... От 

і лови ! .. - А як я не схочу? --То голову зітнуть. - Та як-же його таке пій

мати, коли на Пого і глянути страшно? .. - Цареві до того діла немае. Ска

зано: лови! то П лови» ... (стор. 56). -- Далі закреслював цензор ті місця, де 

був хоч будь-який натлк на революційний рух, папр.: уступ про повtтанпл 

по.1лків за приводом Костюшка ( 73), про повстання декабристів (1О1 ), про 

бунти селян з приводу «слушного часу» (231-), навіть про боротьбу козаків 

за свою во,дю (289). Дуже старанно позакреслював цензор і всі ті місця, 
де говориться про панів, про те, що вони нічого не роблять , а тіл:ьки .п'ють 

та гуляють, та користуються працею кріпаків , напр,: ... «Чому не гуляти 

(панові), коли люди йому привозили по два раsи на рік оброки, коли вони, 

лк ті воли , робил:и на нього по чотири дні в тиждень та sносили у двір 

1tурей1 гусей, яйця?» (стор. 85); або: ... «А мати робочий розум, здатний на 

діло, а не на вигадки панські, - панові не треба було (sa 1tріпацтва)» ... -

(стор . 291 ) . Особливо старанно викреслив цензор великий уступ (в 4 его-

1) Ці листи див. додатоr> No 10 і 11. 
2) Перераховуючи Заб о ронені місця, цензор помилився і одного, закресленого чер• 

воним ол1вцем на етор. 51>, де йде розмова про лева, не занотував. Він був проминув ще 
три місцл, але потім вст1шив. -- стор. 101, 231 і 28ї. 
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рінки), де описуєтьсл, лr;. урлдовець, надісланий од губернатора розсліду

вати неправильні вибори в земство, JШе тоді тільки-що було заведено, скоро 

поєдн ався: з дворянами і на бенькеті, у лаштованому для: ньо1'0, пив за єдність 

«fІривилегированного сословія» з адміністрацією, щоб «зорко С!1tдить за ре

волюціоннь�ми злементами», підтр имувати «государственнЬІЙ строй�, - берегти 

«tro от'Ь напора безумІІЬІХ'Ь соціалистических'Ь идей, 1tоторь1л теперь зло
чинці разсtивают'Ь всю·др (312). (Уступ цей див . додаток № 13, б.). 

Нарешті закреслив цензор і одне місце, де дуже природньо описуєтьсл, 

як. гробаки Їднть :мертву бабу Чіпчину в могилі (39), - див. додато1t .NO 22, 

стор, 6, .NO 7) і друге, де цензо р, мабуть, побачю� лкусь аморальність в опису 
почуття: молодої матери, що бажає м ати дитину (287), див. додаток .NO 22, 

стор. 19, .NO 17. Але друкуваннл дозволеного рукопису чомусь затнгнулося 1), 

і його захопив ВалуЄв�:;ький: наказ від 18-30 тр<LВНЛ 1876 р. про заборон у 

творів 1tрасного письменства українською мовою. І вперше цей роман надру
кував за кордоном у Женеві М. П. Драгоманов р. 1880 2). Я:ким текстом 

користувавсл Драгоманов для свого виданпл, напевне сказати не 111ожна, 
але є делкі дані, що у нього в руках був саме наш рукопис. Річ у тому , що 
в Драгоманівському виданні є кілька таких ясних помилок, лкі ми знаходимо і 

в нашому рукописові, і тяжко припустити, щоб автори, посилаючи повий 

список за кордон, пе виправили їх (цих помилок немає в инших виданвлх, 

зроблених, лк :ми далі побачи мо, за видання м Драгоманова). - «А чого-ж 

старі люди кажуть, що за морем уже зе млі не має, а тільки три к о т и ... па 

них і земля дер.Житьсл ... -То може, воно (лев) там, між тттми ко т а м и, й 

водиться:!- одказав третіfі чоловік (рук. 56, так і у Драгоманова 70, у ви
данню-ж «Кіевской Стариш.п (62) і «Bi1ty» (80)- кити, в П р. у Панаса 
кити 3); або - превсходітство (р. 83, Др. 107) - скрізь - превосходітельство 
(К С. 96, В. 121), або - царстує (рук. 84, Др. 107 - скрізь -царствує); 

або у Драгоманова надруковано точнісінько так, як написано у рукопису: 
на в город (pytt. 159 , Др. 208, чого не:має в инmих виданнлх К С. t89, 

В. 235, і другий раз по в rороду-156, Др. 204). 

Зустрічає мо у Драгоманова і ті недогллди, лкі є в рукопио.у, і лкі теж 
трапллютьсл в инmих виданннх, папр.: з завзятих січовиків п о к о р о  би в 
покірних волів (р. 83, Д 106; К. С. 96, В. 120 і Л. 87 - поробив; та лк 

1) Роман думалося друкувати в Петербурзі в друкарні Стасюлевича коштом 

Івана Рудченка; про це ми довідуємось із о5'лви на uстанній сторінці обгорп'и рукопису. 

2) Б. Лепкий в своїй передмові до цього роману, виданого у Львові «Україн

СhІИІО народньою бібліотекою», неправильно каже, що цей роман уперше вийшов у Женеві 

в 1882 р. (див. сДо читачію), - пор. Франко, <Нарис історії укр.-руської літератури•, 199. 
•) :т львівсьr,ому виданні «У11раїнської народньої бібліоте�ш» теж нащJуковано 

«К.ОТИ, !\,ОТаИ!l» - :_,>7. 
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пихорне :його р у к и  своїми (р. 52, Д. 65), так R. С. 58 і В. 7 4 (тільки 

пихоне) , Л.- руками 52; Та хіба можна засипати у рік . .. яругу, котриfі 

ко1швсJ1 (р. 2t!9, Др. 356, скрізь - котра R. С. 326, В. 403), журба Христина. 
ширшала (р. 196, і скрізь так Д. 252; К С. 229, В 285) - Л. 206 -Христини. 

Головний-же довід на те, що наш рукопис був У. руках Драгоманова , 

це те, що в Иого виданні иноді надруковано такий варіянт, якиfі в руко
пису закреслено, але так, що його легко прочитати, і який Драгоманону, 

оченидлчки, здававсн кращим, ніж новий: так, напр., в рукопису раніше 
стояло: «Стала нудьга вигллдати його очима, журба обнімати його голову» ... -
в рукопису останні три слові закреслено фінлковим чорнило111 і написано: 
(журба) невимовна гнітити fіого душу і серце» (12)1 але старий варіяпт 

показався Драгоманову кращим, і вш його надрукував; або: «Стали 
ЇЇ (Мотрю) сусіди обходити, а зустрівшись, сторонитись» - у рукопису за

креслено фіалковим (16), у Драгоманова надруковано (20); «Та тart кожен 

день> - в рукоnису за1tреслено фінлковим (37), у Драгоманов� є (25) і т. д, 
Инші-ж варіянти, зроблені фінлковим чорнилом, він уводить в своє видання. 

напр.: «чорні» (рук. 5, Др. 6), «обізвалась вона перша» (5, Др. 6), «усміхаючись 

і разом sапрохуючи очима» (6, Др. 7), «лютих» (69. Др. 85), «Парасю» (179, 
Д. 232) та инш. Увів Драгоманов в своє виданнн і великий уступ із першого 
розділу, теж перероблений фіялковим чорнилом, лкий починається словами: 
<Недалеч1ю від хатнього порогу» ... (7, Др. 9). Далі фразу- «Буяє вона (дол я) 
вгору, зеленіє, нк рута> (р. 3), закреслену чорним чорнилом:, а.ле таr•, що ЇЇ 

Jiel'IIO прочитати, він теж увів .в своє виданнн (3), хоча в инших подібних 
випадках він цього не робить і не друкує, напр., фрази - «Оса прожогом впи
в аєrьсн в квітку!» (р. 81 ), то- що. Важко собі уявити, щоб у новий рукопис, 

який пос�лавсл за кордон, знов були внесені старі варілнти, раз уже за
креслені: очевидячки, Драгоманов, чи той, хто порндкував його\ виданням, 
вільно поводивсл з тим: рукописом, який був у нього в руках, а таким і був 

той, про який :ми говоримо. Крім того, наш рукопис у вслкому разі при

значався длн друку: бо на останній його обгортці показано, які виданнн 
Ів. Лковлевича, а також і инші українські книжки, продаються в книгарнях 

Петербурга і Київа; потім тут коло заголовку романа «Хіба ревуть воли» 
постаВJІено 187, останнього числа нема, бо ще не бу ло відомо, коли вийде 

роман, а його думадось перше друкувати в друкарні Стасюлевича., Трохи-ж 

вільно ставитьсл Драгоманов до тексту рукопису, як ми побачимо і в 

инших випадках. , 
Що-ж являє собою цей рукопис? Без жадного сумніву, це а2тограф 

Івана Лковлевича. Передус ім його написано рукою, що зовсім скидається на 
руку Івана Рудченка, яку ми бачимо і в П р., і вона різко відрізняєтьсл від 
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т1єї, якою писані JІИсти Панаса .Лковлевича. А потім по всьому ру1юп:ису 

зроблено чимало виправок фіялковим, чорним та seлeuшr чovшr.1u11J, JІRЇ 

цілком відповідають тій руці, якою написано П рукописа, і які маІUть 

характер в.шеної, авторської руки - вони змінюють не тільки окремі літери 

та слова, ба П цілі вирази, а один великий уступ тут-таки в рукопису за 
старою редакцією, т. с., наново витворювався фіялковим чорнилом (почи

нається він словами- «Недалечко від хатнього пороrу» ... див. додаток М 22, 

розд. V, прим. 46). Окрім: того, в самому рукопису залишились сліди того, 

що текст його в значній мірі складався при переписуванні. На стор. 197 
ми читаємо таку фразу: «Дивлячись на сумну Христю, думка Грицько на 

д t ri в рядку закреслено слово «висновувала» і написано) знаИ верталась, 

тай верта.лась на3ад». Це слово ви с н о  в у в а л а не міг. написати перепису

вач, а тільки автор, лкиИ в процесі перепису вання зміняв вирази; або: 

«Одним одна вулиця (закреслено в рядку «заборами� і далі написано) пар

канами) (107) 1). 
У же з того, що говорилося, видно, що наш рукопис має силу випра

воrt. Можна навіть установити, що він пережив довгу історію. Передусім, 

мо.жна помітити, що при самому переписуванні первісний текст значно пере

роблювався. Річ у тому, що ш1гінацію в рукопису в багатьох місцях пере

правлено , і це залежало не від помилок, а від того, що старі аркуші вирі

зувались і вставлялись нові. Так, без ніякого сумніву, після 44 сторів1\И 

було вирізано nринаймні чотири аркуші. На 45 сторінці .пагінацію не пере
правлено, отже це був новий аркуш, на якому писалось нову редакцію. На 

жаль, не можна навіть приблизно сказати, що було написано на цих вирі

заних аркушах, але окремі лі тери, які залишились на корінцях цих арку

шів показують, що їх написада та-ж-таки рука, що й усенький рукопі1с. 

Далі, пагінація в рукопису посередині аркуша йде так: на другій сторінці 

тексту стоїть 4, і з боку аркушу, де звичайно ставиться пагінацію, нічого 

не витерто, папір тут сірий; від 5-13 сторінки перше пагінація стQ.Нла 

збоку, але й посередині аркушів ці числа стоять на вишкребленому �бо 

на переправлених числах: так ясно, що раніше посередині столло замість 

6-8, замість 12-14; там, де тепер стоїть на вишкребленому 9, збоку раніш 

було 18, а де тепер стоїть посередині на nишкребленому 11 - збоку було 

·раніше 13. Цю частину написано на мішаному папері, але він скрізь 11ід

різняється від першого аркушу. Лено, що тут. рукопис пережив якусь пере

робку. Старіша частина-це 'сторінки від 5 ,11,0 13. 

1) Доводи на те, що цей роман пер!с.тисував і оброблював Іваи, ми знаходимо і в 

його замітках на цей роман - «Первьrfі лист'Ь л переписал·ь наново и, по-моем у, он·ь 
вполні> отді>лан'Ь•. (Замітки на 3 редакцію роману додаток No 12). 

ЗАПИСКИ ІСТОР.-ФІЛОЛОГ, ВІДДІЛУ, КН. V. 8 
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Перший-же аркуш лвлнє собою нову, остаточну версію длн� IV ред. · 

Цеіt аркуш кінчаєтьсл словами «Голос то вливавсл в душу лкимсь невідомим 
щасrлм». Між цими словами і початком 5 стор. (<Парубок стояв, лк зачаро
ваннй») перерви немає, але раніше замість 5 столло 7, отже, до цієї сто
рін ки неначе повинен був бути ще один аркуш. Із матеріялів, що належать до 
цього розділу, ми не бачимо, щоб тут було вставлено будь-які нові епізоди, 
і значить виправка тут

. 
пагjнаціЇ залежала: 1) від того, що перший аркуш 

в оетаточній редакції було наново переписано, про що каже й Іван у заміт
ках на Ш Р:, а 2) пагінацію па першому аркуші· було остаточно змінено: 
раніше він почипавсн 5 стор. (див. оглав Ш р. - попередні сторінки, оче
вид11чки, Ишли на титульні аркуші), а в остаточній вона починалась з 3 стор. 
Сторінки від 5-13 · містять головну частину І р. і П розд., кінчаючи сло
вами- «Тихо, тільки веретена сюрчать» (друков. почато1t•l 3 стор.) . Від 13-19 
на боках перше пагінації не було і ці числа стонть посередині пе на 
вишкребленому і ніде не виправлені; папір проти попереднього сірий, такий 
са:мий, як і першого аркушу. Починаєтьса ц11 частина сумом Остаповим: 
«О-ох! важко зідхнув Остап»... і кінчаєтьсн початко111 Ш розділу «Дитнчі 
літа»: « ... Не судилось Мотрі щастл... пе сподівалась замужнею вдовою»... Ці 
ар куші довелося переписати через те, що тут у 11 р. в остаточній редакції 
було вставлено чималенького епізода про почуваннл Оришки і Мотрі, коли 
викривса Їхпій сором (кінець 15-:16). Від 19-45 пагінація була перше на 
nо.1ях, вова посередині стоїть не на вишкребленому, але в ніИ в виправки; папір 
жовтуватий, що відрізняЄтьсл від попереднього і дальшого. :Кінчаєтьсн цн 

частина Чіпчиними словами: «Чому він (батько) Їх (панів) не вирізав, не 
випалив?" Через зміну пагінації на попередніх аркушах довелосн міняти ЇЇ 
И тут. Післн 44 сторінки, як ми уже були казали, вирізано принаймні 
4 аркуші. Від 45-55 першепагінації на полях ве було і виправок в ній нілких 
немає; папір сіруватий. Містить цяЛ частина кінець V розд., VI і початок 
VH, кінЧаючи < .•• Панам на играшки> (початок 61 стор. друк.). Переписувати 
ці аркуші довелосн головним чином через ті вставки, що Їх було пороблено 
в розд. VI, починаючи з «."Чіпка так і припадає» ... до «".Знався і пішов» ... 

(середина 53 друк.). Від 55-61 пагінація перше була ва по.мх, посередині 
вона стоїть не на вишкребленому, але все-таки .якісь виправки в ній єсть; 
папір мішаний; післл 56- нено вирізано один аркуш; містять ці сторінки 
далі розд. VII, кінчаючи: «Лк на корисного жениха, особливо»... (початок 
68 друк.). Зміна в пагінації сталася через попередні виправки. Від 61-99 
на полях пагінації н� було і виправок в вій нема; ці сторінки написано 
на сірому папері і містять вони кінець VII р. І ч., І, 11 і Ш і три сторінки lV 
(«Махамед») 11 част. Ківчаєтьсн тут IV розділ словами: (Переплакав Ма-
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ltCИM та й знов за своє»". (кінець 117 друк.) 1). Від 99-126 пагінаці11 перше 

. була на· поллх, причому посередині замість 99 перше столло 109 (ще ра

ніше з боку було 95) і дальша пагінаціл 110, 111". кінчаючи 126 стор. 

{за попередньою пагінацією 136). Сторінки 96-106 написано на дуже �оRтому 

паuері, що різко виділлєтьсл , й неначе лвллють наИстарішу частину руко

пису, бо ,цуже побиті і вліплеві до .инших &ркушів, не таких жовтих. Поqи

ваєтьсл 99 стор. закресленою фразою лкось так, що вона неначе являєтьсл 

продовженням того, про що оповідається па стор. 73. Ро.зділ І на 73 стор. 

кіпчаєтьс.11 так: «Од таких переказів�У(діда) січова кров голосно загомоніла 

у серці малого внука. Максим полюбив діда більше батька, :матери і прий

шлись йому до-вподоби його розкази страшні, а иноді й смішні; полюбились 

йому дідові вичити, розумні, правдиві, добрі ... Старий січовик надхнув свою 

душу в молодісіньку душу онука». 99 стор. починалась такими закресле

ними словами: ."«Не замерли ті оповідання без сліду, не проrk�,ли :марно -
на онукові одкликнулись. Не даром' Максим так полюбив діда». Лено, що 

ця фраза перебуває в безпосередньому звлзку з попереДні:м уступом. Правда, його, 

без жадного сумніву, було перероблено, щоб між ним і тим, про що розка

зуєтьсл, починаючи з 99 стор. (парубоцький вік Максимів) вставити більш 

поширене оповіданнл про панів польських (розд. П і Ш), а також і про 

Максимові дитячі роки, що :ми бачимо наприкінці Ш ч.; його написано 

густенько-таки, щоб підігнати останuю 98 стор. до дальшої. Містять ці сто

рінки продовженпл IV, V і VI розд. Через вставки і зміну пагінації на 

попередніх аркушах довелос11 міннти ЇЇ і тут-див. далі. Від 107-126 іде 

біліший папір, але не та1tий, лк там, де пагінаці.11 одразу ставилась по

середині. Далі дві сторінки випадає на заголовний аркуш Ш ч. Від 129-149 
�шов іде сірий папір, пагінації на полях не було і ніяких виправок в пій не11т"ає. 

Містнть вони І і П р. Ш част., кінчаючи описом того, лк Чіпка, після 

того, нк у нього відпали землю, запив. «Жидівка мотнулась з свитою в 

.другу кімнату, кинула на бебехи) (середина 177), і знов ' помітно, лк на 

останніх аркушах писалось густо, щоб підігнати rx до дальшої сторінки 149, 
де попередню пагінацію Змінено (раніш було 143). Переписувати тут наново 

.аркуші довелось через вставку велююго епізоду про Пороха і Чижика (друга 

половина І, перша половина П р. - Ш част.). Від 149-201 (попереднл 

пагінація 143-195) пагінація перше була на поллх; потім через те, що раніше 

посередині замість 149 столло 143, і далі перше була инmа пагінаціл - до 

309 стор.; папір жовтуватий. Міститьс.11 тут кінець_ П розд., Ш -IV р. ·і початок 

1) Тут було пороблено qималі переробки, через це й довелось ці аркуші перепису

.вати наново - див. далі. 
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VII розд. Ш част., кінчаючи ... <Пацюк на лзиці, лк на балалайці, вибиває· 
і один тільки� (початок 234 друк.). Від 201 пагінації на ПОЛJІХ не було, 
але через попередню виправку і тут посередині пагінацію виправлено; 
папір жовтуватий. Уміщено тут до 309 стор. мало не ввесь розділ VI, VШ, 

ІХ - Ш част., І- V і половину VI розд. IV част., кінчаючи ЧіпчИною думкою 
«Живцем не податисл в руки> (середина 348). Від 309 -до кінцл ( 345 стор.),, 
пагінації на подлх не було, але знов від 317 ми бачимо в ній виправк; 
посередині- заміст_ь 317 було 305, далі 306.:. до кінцл 333 стор. старої· 
пагінації. На аркушах-же від 309-317rfш.гінацію одразу поставлено посере
дині і нілких в ній виправок немає. Це нові аркуші, що на них було· 
вставлено епізод про дворян і урлдовцл. 

На підставі того, що в рукопису є такі аркуші, на яких перше пагі
паціл стоJ:Іла на боках, а потім тут-таки її було виправлено, можна сказати, 
що це найдавніші а:{Jкуші нашого рукопису (5-13, 19-45, 55-61, 99-129, 
149-201)-близько 100 стор.-це розділ І (без першого аркушу), розділ ll 

(без кінця), увесь розділ Ш, увесь розділ IV, мало не ввесь У (без кіпцл), 
середина розд. УІІ («Хазлїю),-І частини друк.; розд. ІУ «Маха.мед' (без. 
початку) і всі розділи У і VI другої частини, друга половина розділу 
11-Ш част. (пілцтво Чіпчине, пісдл того, лк у нього відннли землю), Ш, ІУ, 

V, VI і цочаток VII («На волі»)-Ш част. - причому найдавніші аркуші,
це арцуші від 99-106 (вони жовті і дуже побиті), де описуєтьсл парубоцький 
вік Максимів і початок його служби в москалях. Це, мабуть, маленька ча
стина найдавнішого, ще не закінченого переписуванням тексту в нашому 
рукопису 1) . Коли цей текст не задовольнив авторів, його було перероблено, і 
переписування його почалось наново, причому було вставлено чотирн аркуші 
з попереднього зошита з виправкою пагінації на боках. В цей новий текст· 
і входили всі ті аркуші, які зазначено вище. Але й новий текст не задо
вольнив авторів, він був перероблений, і почалось нове його переписуваннл 
з пагінацією посередині. Переписуваннл цьогu тексту було закінчено стор. 
333. В цей текст, окрім зазначених вище, увійшли аркуші (за первісною 
пагінацією) від 195-303 і від 305-333 (за виправленою від 201-309 і ІJід 

317-345). Тут ми знаходимо розд. УІІ «На волі)! (початок його ми бачили 
И у попередньому тексті - тут-таки оповідаєтьсл про бунт селян і т. д., лк 
і в 11 редак. і в друкованому виданні) і потім розд. УШ і ІХ--. третьої частини 
(лк і П редак. і в друков. виданні) і всю IV частину, лк у друкованому, крі�r 
сцени бенькету дворян з урлдовцем (рук. 1875 р. 310-314). Але і в цьому 

1) Весь цеИ :матеріял відповідає друкованому і П редак. (тільки матеріял розд. VІІ-

сХазяїн» було взнто, як це ми уже були казали , з середини Ш розд . Ш част. П редак .. 
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тексті знов було пороблено не аби-нкі переробки , так що довелось вирізу
'Вати давні аркуші, встаRЛлти нові И :мінлти пагінацію посередині. Таких 

нових аркушів було вставлено б.з:изько 52 [3-4 початок першого розділу, 

13-18 - 11 розд;-"- від мо
_
менту, коли батько Чіпчин Остап пішов на Дін до 

1tі1щ11, 45-54 - кінець IV розд. - думки Чіпчині про батька і розділ VI 
{Дізнався>' і початок розділу VII «Хазяїн», 61-6 2 - кінець розд. VII «ХазлЇн»

я к поводився гордо Грицько і як, нарешті, він одружився з Христею 

[І частина]; мало не ввесь цей матеріял є і в П редак.; 65-98 (І, П. Ш і 

початок IV розд. «Махамед� - кінчаючи . історією з бу�аєм - все це є і в 

друков. виданні; в П-же редакції тут був розд. VI (1 ?) «Мирон Гудзь», що 

з нього Іван тут-таки в тексті накреслив три розділи «Займанщина», «Піски 
в неволі» і «Пани польські»; 129-148 (друга половина І р. і перша половина 

ІІ розд. Ш ч. - епізод про Пороха і Чижика (в П реда1t. нема), 309-316-

бенькет дворян з урядовцем і сцена смерти тестя Чіпчиного (у друкованому 

немає першого епізоду, а в ІІ редак. немає обох). 

Таким чином, inи бачимо, що в ПІ р., що мала 333 стор. 1) , передусім 

не було епізодів про Пороха і Чижика. (що складає матеІJіял другої поло

вини І розд. і першої половини П розд. Ш част. друкован . видання). Ці 

епізоди написав Панас уже післл того, як третю редакцію уже всю пере

писав Іван: первісна їх редакція залишилась в окремих аркушах, написаних 

Панасовою рукою з поміткою до 141 стор. 11 частина в Ш р. (лк видно з 

рукопису 1875 р.) кінчалась 136 стор., дві сторінки припадають на. оглав 

Ш частини ( 138); перший розділ Ш ч. в Ш р., як і в друков. і 11 р., по
чинавсл тим, як у Чіпки відняли землю (це розказано було на 3 стор. 

до - 141 - Ш р., пор. друков. 153-157), а далі оповідалось про те, як Чішtа 

одразу запtячив. От тут між цими двома епізодами і було вставлено в�ли

кнй епізод про Пороха і Чижика. Але не все те, що написав Панас у 

додаток до IV р. увіfішло в рукопис 1875 р. і друковане виданнл (у Панаса 

тут Пороха обмальовано ще гірше, ніж у друкованому : так він радить своїй 

сестрі Гальці, щоб вона віддалась Чіпці і вкрала у нього гроші, але Галька 

не захтіла цього зробити, дарма що з неї бул:а повія, бо <він добрий». 

Не ввійшло в друковане виданнн і оповідання від автора про те, як Пороха 

бу ло прогнано з служби - в рукоп. 187 5 р. і в друкованому виданні про це 

розказує сам Порох 2) . 

Крім инmих незначних епізодів, що ix написав Панас у цих додатках 

до IV р., ми знаходимо в них і епізода про дворлн і урлдовцп; правда він 

має тут трохи инакmий виrлнд, ніж у рукоп. 1875 р. Ось головний зміст 

1) Оглав, що ми були наводили вище, теж має 333 стор. 
2) Уривки з цього епізоду, що не ввійшли в друковане виданнн, див. додаток 18. 
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цього уривку в додатках Панаеових: приїхав урядовець робити слідство на 
скаргу Чіпчину (за те, що його було усунуто з земства) ... «В 12 годин 
чиновник производив слідство. У сі, .нк один чоловік, сказали одно, сино& 
(Василя Степановича- предводитель) додав у тій речі, лку написав йому 
Ш авкун, що жалоба Вариниченка •Є акт раздора, 'которь�й желают'Ь посе

лить :между 2 сословілми, вооруженіе неимущих'Ь классов'Ь против'Ь и.м:ущих'Ь 
С'Ь цtлью осуществленіл безу:rшьхх'Ь соціалистических'Ь идей, ниспроверже
ніе государственного етрол, отрицаніе вслких'Ь семейнЬІХ'Ь и нравственнЬІХ'Ь 
начал'Ь і багато такого говорив :з виученої речі еинок, на кінці додав: 
интрига так'Ь глубоко распустила свои корни не только среди жалкой и 

неразумной массЬІ, но К'Ь стьтду дворлнства и между нами отЬІскиваютсл 
адептн безу:мнь�х'Ь соціалистических'Ь теорій. 9то грозит'Ь всеобщи:м'Ь разру
шеніем'Ь, если только сильна.н рука администраціи В'Ь союзt С'Ь 1) 

. . . . . привилегированньтм'Ь сословіем'Ь не подавит'Ь столь 2) • 

и пагубного стремленіл . 
. [Всі динувались красномовності річи]. Чиновник вислухав річ, заспо

коїв всіх, про.мовивсь за адміністрацію, что она сильна (все це слова Пана
сові), тогда только, когда в'Ь сознаніи каждого сильно чувство долга, 
обязанностей і що він постарается доложить Е. Пр. о таких'Ь глубоких'Ь 
симпатіях'Ь К'Ь администраціи, которьтми полнЬІ дворянскіе сердца В'Ь подав
леніи всякого рода интриги. [Після цього дворяни підкупили Пороха через 
Rарпа Саєнка, щоб той більше не писав про них, і епізод кінчається, як 
п'яний Саєнко впупі з Порохом і його сестрою Галькою танцював на ули
цлх Гетьманського] з) . 

Всенький цей епізод про урядовця і дворян було вставлено в Ш р. 

між 302 - і 305 стор. в значно зміненому вигляді: немає нічого про Саєнка, 
а розмова дворян з урлдовцем відбувається на бенькеті 4). В Ш р. оповідалось 
тільки пrо те, як Чіпку усунули з земства (348 друков.): не було про те, як 

Чіпка поїхав до Пороха, лк Порох написав йому скаргу, - не було всієї сцен:в: 
«дворяни і урядовець», не було і сцени про смерть тестя Чіпчиного (в 11 р. 
тільки коротенько сказано, що він помер)- сцену про урядовця й дворян і бу ло 
уложено ва 8 сторінках, які П було вставлено в Ш р. між 302-і 305 стор. 
(за новою пагінацією через вставку попередні:&, аркушів між 308-317). 

Далі за радою Івановою (див. нижче замітки його на Ш р. і додаток. 
№ 12) Панас поробив додатки до IV розділr Ш р. <Маха.мед». -В своїх 

') Не можна розібрати, Щ'J написано. 

2) Теж. 

0) Епізод цей в первісній редакції див. додаток № 13-а. 

4) Епізод «дворяни і урядовець> за рукоп. 1875 р. дuв. додаток .No 13-б. 
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замітках Іван каже: <разскажи, что вот'Ь, мол'Ь, на селt жил'Ь Иван'Ь да 
Мотрл - стор. 106. О их'Ь хозлйствt. У пих'Ь, мол'Ь, трое дtтей, которь1х'Ь 

они тоже желали вести по тому пути, по которому сами жили. Два сьша 

покорилисл, а третій, наслушавшись дидовЬІХ'Ь переказов'Ь про войнЬІ та 

чвари, не хотtл'Ь мол'Ь и знать. Ну, дальше, как хочь принорови Махамеда». 
Згідно з цією порадою, Панас і поробив для IV р. свої додатки, нкі зазна
чив до стор. 107-109 - вони відповідають рукописові 187 5 р. (стор. 97-99 , і 
друков. 114 -кінець - до кінця 117). («У такому побуті бажали Іван з Мот
рею своїх діток зростити - вигодувати» ... - кінчаєтьсл епізодом пр() буrал 

на стор. 11 7). 
Потім у цих дописах до IV р., згідно з новим епізодом про Пороха, 

ми знаходимо з111іну оповідання про те, лк Чіпка поставивсл до того, що 
в нього було одібраuо землю: тут він вирішує r.удитись і каже матері, щоб 
вона давала rроші (кінець 156-початок 157 друк.). Далі йде епізод про 
зустріч з Галею (Rінець 157-158). 

Далі ми знаходимо на цих аркушах епізод про те, як Чіпка їздив до 

Пороха, лк він Пому написав скаргу (кінець 348-349 друков.), про смерть 
тестл Чі пчиного (349 кінець - початок- 353 др.). 

Що-до инmих вставок, що Їх. було внесено в Ш р., то вони віднослться, 

головним чином, до тих розділів, лкі обробллв Іван - про панів польських 

(І, 11 і Ш розділи 11 ч.) і про нові порядки, які настали па Україні після 
скасування кріпацтва (V �На громаді» і VI «Зе1щі»). Що-до перших трьох 

розділів 11 ч. друков. видання («Січовик», «Піски в неволі•, «Пани Польські»), 

то вони в Ш р. мали мало не такий самий вигляд, лк і в друкованому, але 

Ш розд. в Ш р. кінчавсь на 108 стор. друков. видання словами «Ста ІІИ 

тоді величати хутір Красноrоркою» ... і далі вже йшов розділ IV «Мек1tа», 

що починавсь так, лк і в друкованому на 108 стор.: «Хто з гетьманців не 
знає Красногорки» ; далі багато говорилось про рід Василя Семеновича і 
Петра Степановича (приблизно так, 11к 109-111 др уко в.; далі в друков., 
кінчаючи словами на 111 стор. «Треба (служити), - то И: треба» є про
пуск, бо , в Ш р. далі говорилось про �ибори до земства, про змову панів 
польських і Їхніх прибічників, кого вибирати, про сами вибори, лк провели 
своїх, лк через три роки нові були вибори, і лк знов провели своіх. Далі 

в Ш р. було, лк у друков. на стор. 111: < ••• Заверховодили пани Польсьні в 

Гетьманському, лк у себе на царстві ... :). Закінчувавсь цей розділ оповіданвлм 

про опозицію панам Польським Трьох Петрів (див. додаток .№ 1 О і 11 ) . 

Всі ці. чотири розділи («Січовик», «Піски в неволі», «Пани Польсьні», 

(Мекка;)), мало не в такому вигллді , в якому вони увійшли в Ш р., Іван 
переписав ще й в окремий зошит, щоб послати їх до друку в галицькому 
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місачнику «Правді». Про це ми дізнаємось і з заміток Іванових па цю Ш р., 
що за них ми скажемо далі, і з окре�юго зошиту, в якому уміщено всі ці 
чотири розділи -- в примітці до нього сказано ось що: «Подаємо ш. читачам 
«Правди» на показ нову роботу в нашій словесності - уривок великого ро
ману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Взятий з народпього життн роман 
цей од початку до кінця ведетьсн на соціяльній основі. Нас просять зав
важити, що па цей уривок треба дивитись, як на необроблені ще корек
турні листи, котрі при .еиданні цілого роману може де-в-чому будут�, і 

перемінені. Написали Панас з Івано�т Білики». Перші три розділи в щ.ому 

зошиті так що П цілком відповідають друковап. і рукописові 187 5 р. (до 
1 ()8. стор. друков.); ІV-же розділ «Ме:кка» , що спочаtку містив у собі всень
кий той матеріял, про який ми вже говорили булп з приводу вирізаних apкy

min з Ш р., має силу виправок і, нарешті, подає той текст, який ми бачимо 
в ру коп. 187 5 р. і в друкованому виданні. В рукопису 187 5 р. залиши нея 
навіть слід заголовку цього розділу, як' залишивсь· він і в ог лаві до Ш р. 
R середині 92 Gтор. 75 р. було написано заголовок «Мекка». Цей роз;�іл 
поqинавсь словами «Хто з гетьманців не знає Красногорки» (стор. 108 др.). 
Розділ оцей, після того, як його було перероблено в цьому зошиті, що при
значавсь до друку в «Правді», увійшов, але вже без заголовку (заголовок 
було витерто) до рукоп. 1875 р. у такому вигляді, в якому ми бачимо його в 
друков. виданні. Що-до розділів V «Новий вік» і VI «Старе. та поновлене» 
(IV частина) , то вперше накреслив )"х Іван ще в П ред. - під заголовтю�1 
V «На громаді» і VI «Земці» (він тут навіть накреслив і заголовок нового роз

ділу «Старе та поновлене:1>, в кінці своїх аркушів, не зазначивши ще ч0 роз
ділу); потім, розташувавши всенький той матеріял, що знаходився в цьому 
первісному нарисові розділів V і VI, инакше і присвятивши першу частИну 
V розд. новому малюнкові загального становища. на У країні після знесення 
кріпацтва, він утворив розділ V під ваголон�юи «Новий ві1t», в лкий увійшло 
чимало :матеріллу із передніх двох роздідів («На громаді» і «Земці): так 
про Шавкуна він переніс сюди матеріпл з VI розд. «Земці» (рукоп. 1875 р. 

і друков. 329-332); матеріпл-же про Чіпку (друга половина 332- до сере
цини друк.он. 338) він узяв із розд. V; кінець-же розділу V (рукоп. 1875 і 
друков. вид. з середини 338-370) і початок VI «Старе та поновлене» (до 

кі вцл 378 друков.) він узлв із первісного нарису розділу VI «Земці>-', вики
нувши так що П усе те, що було в розділі VI, озаглавленому «В управі» 
(див. додаток .М 7). 

На цю третю редакцію заховались в Панасових паперах і замітки 

Іванові. Що-правда, не багатенько дають вони для зрозуміння складу n!єї 
_реда1щії. Видко, що вона справді відповідає тому оглавові, який ми б}·ли 
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навели вище. VII розд. І ч. зветьсл <Чупруненко», є розд. VШ «Січовик», 

ІХ «Піски в неволі», Х «Пани Польські», ХІ «Мекка>, ХІІ «:Махамед», ХШ 

«У москаллх», XIV «Максим старший» (П частини), розді:ІJи (XVIII «Воли 
заревли», ХІХ с:Слизька дорога» і ХХіІ «Наука_ не йде до бука> ІІІ частини, 
є XXVII «Новий вік» і XXVIII «Старе та поновлене» IV частини. Видима 
річ, що в розділах про панів Польських були уривки, присвячені J{олодязю, 
·Озерлнському і Степанидці, що робили опозицію панам Польс1,ки111 (дпв. 
додаток NO 11 1). Видно також, що в , цій ІІІ р. були делкі епізоди, що 
згодом в остаточній ·редакції були викинуті, напр. сцена ськання Христ<'ю 
Грицька, лку Іван вважав за грубу. 

Взагалі-ж Іван у цих замітках дуже турбується про розділи VШ, ІХ, 

Х і ХІ (присвячені ланам Польським) і Питає брата, чи не краще Їх зов
сім викинути. Що-ж до розділів «Новий вік» і «Старе та поновлене», то хоча 
він і вважає, що ці розділи випадало-б переробити, особливо викинути геть 
усе, що торкаєтьсл паній -Польських, але він гадає, що без них не можна 
перебутисл, бо «не будет'Ь общественнаго разочарованіл герол». Нарешті, 
він каже, що <по народности наш'Ь роман'Ь вЬJше Нечул. Но зато по от

дtлкt - далеко нам'Ь. О рамках'Ь л не говорю. МЬІ не сравнились С'Ь узким'Ь 
мирком'Ь семейной жизни». Тут Іван, либонь, має на оці роман І. С. Левиць
ко1·0 «Хмари», що вийшов у Київі р. 187 4 (диR. Огоновського, Історія: літе-
ратури руської, ч. ІІІ, І відділ, стор. 581) 2). • 

Серед паперів ПанасfІвих заховавсь ще один цікавий уривок, напевне 
невідомо ким написаний: він явллЄ собою спробу написати сцену, лк сікли 
Чіпку і нк він потім себе почував. В П р. у Панаса цей уривок мав такий 
виглнд: <Довго його били, клято били. Цурупали летіли» ... (Іван закреслив -
і написав - «Од прутп1 цурпалки летіли»), кров вище чоловіка у горі сцяла 
'(Іван закреслив· і написав: з тіла кров у гору цівкою сцяла), шматки м'лса 
так і розлітались (Іван це закреслив). Ані Іtрикнув Чіпка, ані застогнав». -
Далі йде сливе так, як у друкованому- 241.- В І р. тільки коротенько 

сказано, що Чіпку становий вибив. В уривку, що за нього ми кажемо, цн 
сцена має такий виглнд: 

... �<Довго борсався Чіпка мовчки; ще довше ёго били - а 1<ін мовчав. У же 
цурупаллл різок с кровью і шматками тіла геть розліталось - :Иого все-таки 
сі1ши, а він мовЧ:ав. Не зосталосл й ш 111 ат очка шкури на тілі, кров ллллася 
.па землю. Шмагають Чіпку по стовчаному живому М'Ьясу, тільки пучки 
мінлли. Пани дивились, хижо раділи, а він все-таки мовчав; досадно 

1) Докладно як переробив Іван ції розділи дивись Плани Івана до розд. V і 

УІІ в Пр. 

2) Див. додаток М ,12. 
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було панам, а далі узлв їх и острах: чи не в:м:ер бува під лозиною. Звеліли: 

«годі». Підвели Чипку, поставили: блідий, лк смерть! Ледві на ногах стоїть, 

хитаєтцл з боку ва бі1t, та без вс.якої мисли дивитцл по сторонам, нічого 

не пам'Ьятаючи, паче д о  п і р  о з п е б а з в а л и  в с  л. Папи аж облизувалисл, 

раділи, москалі росправдяли пучки, ждучи чергового, перелякані дюди сто

яли, .як :м:'Ьлрці. Перший обізвався пан Польський: «А що, злодюго, щимить ?» 
Неначе водою обдив хто Чипку: пам'Ьять зразу вернулась, остаток крови 

кинувся в лице , налив очи. Пам'Ьять зразу прокинулась, .лк несамовитий 

зіркнув Чинка на пана, зціпив і підп.яв кулаки, - да й тільки: абезсиллни 

руки п о ви с л и  б ат о г а м и, очи зразу знов потускніли, бо пр окин у л и  сь 

мис л і. А це одразу так стало соромно. Жалость підступила до серця -

захтілось плакать; як-би де слово почув людсьRе Чипка, заплакав би як 

дитина. 

«И поплівсн Чипка до дому, хитаючись, .як п'Ьлний-насилу :fішов. :Коли 

це зразу різки засвистіли, хтось загомонів-закричав� хтось змінив уже Чи пку. 

9пішить, хапаєця Чипка, утікає од того крику: ноги. насилу несуть, 

от-от упаде; ніхто не йде поддержать Чипки, ніхто не проведе додому, 

ніхто вже й не дивиця на його. Грубе полотно ростирає живе М'Ь.ясо, огнем 

пече-- от- от упаде Чипка. Голова хилицл на груди, в очах темні Є - а ззаду 

хтось кричить - ляментує Чипка хоче утекти, в чоботах кров хлю п а є. -
Чипка не чує за тім криком-ляментом, що так і ріже в уmи1 аж шпильками 
коле в покалічене ті.тю. Спішить Чипка, покидаючи слід крівавий. Прихо

дит'Ь домой? и падает'Ь В'Ь обморок'Ь 1). Очнулсл и ему показалось, что его 

разбудил'Ь крик'Ь сtкомЬІХ'Ь. Сrрашнал жажда-вtть сил'Ь встать и некому 

uодат:r. водЬІ. Опять соні и бред'Ь. Ночь. Будто кто-то кричит'Ь у волости, . 
• 

Поднялсл, рубаха присохла К'Ь тtлу . ВЬІшел'Ь водЬІ напиться. ВЬІшел'Ь на 

двор'Ь. :Картина ночи. В'Ь настроеніи . Чипки вtт'Ь злобЬJ, она подавлена 

сознаніем'Ь безсилія, ничтожества. Оплть сон'Ь и бред'Ь. Восход'Ь солнца. 

Нашед'Ь водки. Kptnкifi сон'Ь. Проснулся бодрtе, � JЮТ'Ь
, 

уже подваливает'І> 

злоба. Чипкt необходимо проболtть. Крик'Ь сtкомЬІХ'Ь должен'Ь по временам'Ь 

чудитьси нtсколько дней. Н е  з н а ю, к а к 'Ь  там'Ь у в а с'Ь дальше, а л 

бw подослал'Ь К'Ь нему или мать, или еще лучше жену Грицька, и вот'Ь 

почему необходимо, пробудить В'Ь читателt как'Ь можно болtе жалости к'І> 

Чипкt, а зто наилучше сдtлать ,  вЬІставивши жену Грицьца С'Ь ее глубокой 

скорбью около боллщаго». _ 

Очевидлчки, цю сцену написав хтось дю1 нашого роману в його Ш р. 

3 заміток Іванових з приводу цієї сцени (див. додаток :№ 14) видно, що 

') Примітка Івана: <по вс·Ьм-ь пр:шилам-ь искусства». 
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вона відпоситьсл до 202 стор. рукопису -і справді в Ш р. рукопису 187 5 р. 
на 202 стор. (за попередньою пагінацією цл сцена знаходитьсл на 202 стор.r 
за новою-ж пагінацією, це в ру1юпису 1875 р. - 208), ми бачимо сцену, лк 
бив станевий Чіпку. 3 цього уривку в рукопису 1875 р. ми бачимо тільки 
дві перші фрази: «Довго борсався Чіпка»... «Ще довше його били» (далі 

ідуть крапки на 11/2 рлдки і щось витерто). В друкованих виданнлх �бор
сався» -(лк у рук. 75 р.) змінено на «боровся». Очевидлчки, хтось, кому 
Панас перщ:лав свого рукописа Ш р. на розгляд, написав тут свою сцену і 
додав далі пораду, як продовжувати роман. 3 слів - еве знаю, как'Ь там'Ь у 
вас'Ь дальше», видно, що цьому порадникові було надіслано не ввесь роман, а 

тільки його частину, кінчаючи цією сценою ХХ розд. :Крім цієї сцени, 
порадник, лкому Панас надіслав першу частину свого роману в Ш р ,  оче
видлчки, поробив делкі свої помітки 

'
на полях. Іван у своїх замітках (див·· 

додат. М 14) дуже гостро поставивсл як до цих заміток, так і особливо Д() 
самої сцени: всі пі·дкреслені місцл в уривку він уважає за дуже невдалі 

що-до мови, самого пораднюtа зве «марателем'Ь• і каже, що він зробив 
тідьки одну розумну увагу (до стор. 109- Ш р.): - «Единственно вtрное 

замtчаніе марателл о Максимі>. Он'Ь представлен'Ь не люблщим'Ь работь�, а 

ПОТОМУ ЖИВЬІМ'Ь». 

Рука, що нею писано уривка, про лкий ми оце казали, неначе нага
дує руку І. С. Левицького. Можлива річ, Панас послав йому, лк уже відо
мому тоді письменникові (І. С. Левицькиft в ці часи уже написав «Дві 
московки:. («Правда» 1868, і окремо 1872 р.), �гориславська ніч>, «Правда» 
1868, окремо 1872 р. і 1874 р.), «Причепа> («Правда» 1869 р. і окремо 
1872 р.), «Запорожці> («Правда» 1873 р., і окремо того-ж року, а також 
1874 р.), сХмари» (1874 р.); «Не можна бабі Парасці вдержатись на селі» 
(«Кіевллнин'Ь» 1874 і •Правда» 1874 і окремо 1874), 1) свій роман на роз

гляд. Сліди неначе руки І. С. Левицького залишились (див. про це нижче) і 
в остаточній редакції нашого ,ро.ману - рукопису 187 5 р. Треба дійсно по

годитись з Іваном, що уривок написано дуже невдало. 
Ми вже були бачили, лкі з.міни й вставки поробили брати в остаточній 

редакції роману - рукопису 187 5 р. Коди текст ро.ману післл вирізок і вставок 
було вже остаточно встановлено в рукопису 1875 р., тоді почали детально 
його обробллти. Це робили олівцлми-чорним, блакитним і червоним (крім 
закреслювань цензора) і чорнилом чорним, зеленим та фіалковим. Розглядаючи 

ці виправки, ми можемо сказати, що перш за все частину Їх або делкі 
помітки було зроблено чорним олівцем рукою Івана Яковлевича. Річ 

1) Огоновеький, Іеторіл літератури руської, ч. Ш, 1 відділ iJS0-581. 
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у тім, що в первісній редакції того ·уступу, де описуються думки Чіпчині про 
про те, лк його бабу їстимуть гробаки R могилі, одно слово «кинуJІИ> підкре

слено чорним олівцем, а далі все місце, починаючи від < .•• Од кого вона 

(смерть)?» аж до кінця чотири рази перекреслено тим-таки олівцем і па полях 

рукою Івана Лковлевича чорним чорнилом була зроблена помітка, якої, на жаль, 

не· можна добре розібрати, бо її виmкреблено; а втім у ній усе-ж-таки .ясно 

виступають слова: «Все ... треб»- мабуть- •все треба переробити». І справді, у 
ноо�ій редакції, яку написано на папері, наліпленому iJ:a цій первісній ре

дакції- слово •кинули» замінено «опустили>, а всеньке місце, починаючи 

від «".Од кого вона"», - перероблено так, юt у друкованому ( 4 2 ). Те-ж самі -

сіньке JІІИ бачимо П у .первісній рЕ}дакції другого уступу, залі пл1:оного т1·ж 

папером (початок IV розділу). Перше Іван Лковлевич хтів був злегна пере

робити цей уступ і післн «самотою» ставить+ і у-, такий-же+ поста в � 

лено і післл слова ((ради:., слово «запарток» підкреслено чорним 6лівцсм, 

над <та» поставлено ним-же - «хоч», але потім всенький цеИ уступ було на

Rреслено чорним олівцем, заліплено папером, на якому й написано надру

ковану редакцію (30); у ній слова «запарток» немає і вирази переставлено 

так, лк показують хрещики- себ-то фразу: «Забереться> ... і т. д. перенесено 
післн «Самотою>. На наліпленому папері ми бачимо редакцію більш поши
рену, лк у первісно11у тексті (.який відповідає І і П р.). Мабуть, ці переробки 

:П поробив Іван Лковлевич, бо в иншому місці він тут-же в рукопису по cтapo:vJy 

тексту, виробив новий. Далі па полях рукопису ми зустрічаємо ще чимало 

вишкреблених якихось місць, де теж, без ніякого сумніву, були помітхи Івана 

Рудченка: хоч Їх і не можна прочитати, але рука його виступає ясно: стор. 6 t, 

де можна розібрати тільки одне слово г л  а в ЬІ, стор. 105, 126, 232, 237, 239, 

317 і ин. Ці помітки є як там, де перше була давна пагінація, так і там, 

де сто1ть нова. В делких місцях у рукопису проти цих поміток є виправ1ш, 

напр., па стор. 126 - додано зеленим слово «москаль», на 258 закреслено 

чорним <Кров у жилах стигла, розу::11 мутився», в деяких нема. Далі по 

всьому рукопису ми бачимо під1tреслені чорним олівцеrvr ·Слова; коло ннх 

часом стоїть знак запитанн.а 1), або знак запитанн.я стоїть на полах ру1,о

пису, або чорним-же олівцем вставлено я1tе-Бебудь слово, або ним-же взято 

в дужки і підкреслено цілий вираз. Всі ці помітки такого самого характеру, 

що й попередні, і належать також Іванові Рудченкові. Підкреслювались 

такі слова, які, очевидячки, викликали якесь непорозуміння у нього, напр.: 

чмелена (14) , одсахнувся (17), .ярміс (124), цвікай (208) і ин. Підкреслені 

') Такий-же знак запитання стоїть і проти початку IV розділу, що подібно до 

другого уступу, проти якого с помітка Івана Рудченка, що його тrеба переробити, був 

·переправлений так само, 1ш і цей останній. 



c.'!Ona потім рідко виправл1шись, так, напр., підкреслено слово «скуmно» і 
1юло нього поставлено ,знак запитання, воно закреслено чорним чорнил{)м 

(;529); підкреслено «те» і закреслено фінлковим (58), підкреслено свину

ватого» - теж (171), закреслено ·чорним взлте в дужки чорним олівцем -

«Оса прожогом впивається в квітку» (81), закреслено фінлковим закреслене 

і вsяте в дужки чорним олівцем «вкупі з Повлтовським» (71). Деякі з вира

зів, внесених чорним олівцем, було потім наведено різними чорнилами, напр·.; 

fіуло написано «віриш у правду» й виправлено чорним олівцем так: зверху 

над «віриш» написано «шукаєш,» а над «у» в слові «правду» поставлено «ЬІ» (по

рі в. раніше із помітки Івана Лков.з:евича-:-главн), потім цю виправку було 

наведено так - «шукаєш» наведено чорним і ним-же в слові <правду> «др· 

переправлено на «ди», а ЬІ олівцем так і залишилось; було написано чор

ним олівцем «нове» і наведено чорним: (320); «діравіЄ» виправлено чорним 

олівцем на «дірчавіє» і наведено зеленим (230), причому «ч» написане зверху 

олівцем -залишилось. А д�лкі виправки так і не наведено чорню1ои, па пр.: 
«зразр (127); слово «запарток», підкреслене в первісній редакції початку lY 

розд. і зовсім викинуте в другій редакції (стор. 28), раніше зустрічається 

в рукопису, де хлопці називають Чіпку цим прізвищем (21)-з приводу 

цього в зазначеному уступі і йде мова. 

Очевидлчки, делкі слова й вирази просто викликали сумнів в Івана, і 

він, підкреслюючи Їх, залишав їх на смак братів. Панас і собі, переJ',1л

даючи рукописа, що його брат переписав уже в остаточній редакції, вислон

лЮвав і свої думки: так, напр., на стор. 292 ясно Панасовою рукою було

зроблено дві помітки, одну з них все-таки можна розібрати - в тексті прuти 

другої помітки стоїть: «З моторненького, опецькуватого хлопчика аробилась 

лкась тупицл»". На полах проти цього місцл залишилось рукою Панасовою 

«И:з б . .. а», :мабуть, «із бідового хлопц.я», але цей вираз не внесено до тексту. 

В иншому-ж місці його вираз приймався. Так, на поллх його рукою було напи

сано слово «несподівано» (воно теж вишкрсблено, але так, що можна про

читати), воно внесено в текст і поставлено там· замість Jшогось витертого 

(246). Всі ці виправки й помітки (підкресленвл і т. д.), безперечно, бро 

пороблено доки рукописа було подано до цензури; адже в тому новому уступі 
' 

де описуютьсл Чіпчині думки про те, як його бабу їстимуть гробаки в 11ю-

rилі, є фраза, яку вюtреслив цензор. 

Де.які незначні виправки окремих слів і виразів чорним олівцем міг 

зробити Іван і потім (післл тоrо, .як рукопис було повернуто із цензури). 

Аде є виправки окремих слів чорним олівцем, зроблені й инmою ру1:.ою; 

рука ця неначе нагадує руку І. С. Левицького. Річ у тім, що на обгортці. 

рукопису, де перераховуютьсл ті видання І. Л.' Рудченка і взагалі ті україн--
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ські книжки, .які продаються в книгарнях Петербурга і Київа, є додат1tи, 
що їх, безперечно1 зробив І. С. Левицький. Такою-ж рукою є скількись виправок 
і в рукопису. Це виправки тільки окремих слів, - напр., <робити» замість 
(пахати» (147), «на останку> замість «на заключку» (71), <завсідними» 
замість «завждешніми» (329), «завсідні» замість «завждешні» (328). Ці 

виправки залиши�ись не наведені, - їх, :мабуть, було зроблено вже як рукопис 
повернули з цензури, бо з такими виправками надсилати рукописа до цен
зури не можна було. До цих пізніших виправок належать і виправки Івана 
Яковлевича, не наведені чорнилом 1) . 

Хто са�1е поробив виправки чорнилом та блакитним олівцем, напевне 
сказати не можна,. але мабуть це теж було зр.0блено, .як рукописа було 
повернуто з цензури. Рідко вони торкаютьсл виразів, а здебільша перероб

_JІюють окремі слова, а головним чином правопис. Зроблені вони не досить 
уважно, бо раз слово «здихнув» виправлено, а другий ні, теж «гллдн» і т. д. 
Часом одне слово закреслено і червоним, і блакитним, напр. «до губер
н11.тора>. 3 того, що червоним олівцем часом тільки підкреслювано слово, 
напр., «чуство> (197), що на поля:х проти підкресленого блакитним олівцем 
слова «пістрота» стоїть неначе рукою І. С. Левицького «рлботинь» (54), 

а над підкресленим (теж блакитним олівцем) «сплошним» (54) написано 
його-ж-таки ру1юю «суцільний», - можна гадати, що ці виправки або 
mвидче вказівки робив саме він, хоч є й такі виправки цими олівцями, .які 
нагадують руку Івана Лковлевича, напр., «чоловічках» (147) або виправки 
-окремих літер на 225 сторінці. 

Що виправки цими олівцлми було зроблено д? виправок зеленим та 
-фіалковим чорнилами, видно з того, що потім денкі з них наводились рів

ними чорнилами, напр., «А тепер» закреслено блакитним і потім зеленим 
(197), «здихнув» виправлено на <зітхнув» і червоним олівцем і зеленим 
чорнилом (132). 

Що виправки зеленим та філлковвм чорнилами (а також частина
олівцем- Івановою рукою) було зроблено вже, .як рукописа було повернуто 
з цензури, довід на це ми бачимо в тому, що в уступах, закреслених цен
зором, цих виправок так що й нема, дарма що вони могли з' лвитисн, при
міром, у великому уступі на 4 сторінках; до того-ж подавати до цензури 
попокрес.Леного рукописа, от нк, приміром, ми бачимо в рукопису чималень
кий-таки уступ («Недалечко від хатнього порогу»), вкрай перероблений 
фінлковим чорнилом, видима річ, не можна було. Окрім того, пашу думку 

• 

1) Ми вже були бачили, що неначе рукою І. С. Левиць11ого була навіть написана. 

ці.'Іа сцена длл роману - сцена, лк били Чіпку. 
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можна ствердити ще й тим, що на обгортці рукопису таким самим зеленим 
чорнилом виправлено й приб�ане іменна авторів - Мирного - Білика: ці 

іменин, написані чорним чорнилом 1), виправлено зеленим на «Панаса і Івана 
Рудченко». Очевидячки, автори, здобувши дозвіл від цензури, хтіли виступити 
уже отверто - до цього, лк відомо, Панас Рудченко друкував свої твори в 
галицьких часописах під прибраним іменням :М:ирноl'о («Лихий попутав» -
«Правда» 1872 р. і «П'лницл»-там-же 1874 р.)2).Rоли-ж вийшов Валуєв
с1,кий наказ, то нашим письменникам, що були урлдовцлми (Панас в 1878 р. 
служив у скарбниці на Полтавщині' 3), а Іван від січнл 1875 р. до лютого 
1877 р. був за урядовця длл особливих доручень у волинського губернатора, 
а з квітнл 1878 р. був перше за керівника. канцеллріЄю київського ген�рал
губернатора, а згодом пішов іще вище) 4), - небезпечно було підписувати свої 
іменнл під закордонним нелегальв-им виданням, особливо надрукованим 
Драгомановим в Женеві, -- отож роман і вийшов під псевдонімами :М:ирного
Білика. 

Останні виправки це були переробки, зроблені філлковим чорнидом. 

Це, ми думає.мо, на тій підставі, що в рукопису є такі випадки, коли виправ.ка, 
3роблена зеленим чорниЛом, закреслювалась, і новий варілнт писався фіал
ковим, напр.: було написано чорним «питали, вона», виправлено зеленим 
«запитала вона», кінець-кінцем закреслено й написано фіалковим <{обізва
лась вона перша» (5), було написано зеленим «круглі'-', виправлено і напи
сало фіалковим «чорні» (5). 

Неі ці виправки мали на меті найперше удосконалити мову твору. 
Відомо, що в творах Панаса Рудченка ми зустрічаємо силу русизмів. Багато 
їх і в тій редакції, нка повернулась з цензури: так ми тут знаходимо «чу

ством) (195),. виправлене чорним олівцем на «почуттям», і потім наведене 
чорним чорнилом, <чувство> (197) підкреслене червоним олівцем, і переправ
лене чорним на «почуття» (це слово так і залишилось невиправлене в одноl\Іу 
уступj, що його закреслив цензор (287), хоч тут-таки в ньому ми зустрі
чаємо і «чуття», виправлене з якогось слова, якого не :можна розібрати, але, 

' 

здається, не з «чуства� ), «угли» - поправлено зеленим «кутки» (197). Подібні 
виправки робив, очевидячки, Іван Яковлевич. Далі ці виправки :мали на оці 
дати художніши:И ,вираз тому, що хтів висловити автор, або закреслити те, 

1) Ці прибрані іменнл написано чорним чорнилом_по вишкребленому, - очевидлчки, 

рuніше стояли якісь инакші. 

2) Франко, Нарис історі� українсько-руської літератури до 1 890 р., Л. HJIO, стор. 198. 

") Коваленко, П. Мирний, стор. 5. 

4) Краткіл біографи'Іеекія ев-Вдішіл о жизни и діттельности Ив. Лк. Рудченко, 

Оr{рема відбитr<а з часопису <Уr<раїна», К. 1907 р" стор. 4. 
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що Пому 3давалось 3айве або невдале. Так, при111., описуючи на стор. l 86r 
лк Чіпка мимоволі йшов за своїми товаришами, автор каже: «[так ведмедь 

іде нехотя 'за циганом: опинається, а все-таки йде] 1). Хто розкаже, що 

тоfі ведмідь думає, - той хай розкаже й Чіпчину думку. Може скажуть: вед

мідь тим іде, що кільце в носі? А чого йде Чіпка, самох іть іде? Хто про 

те знає?. - Але розуміючи, що поет повинен читати в душ� свого ге,роя, 

улв.'Іяти собі психічні мотиви його вчи.яків, автор переробив це' місце так: 

«Серце щось недобре віщує. Страх не страх: якесь темне почуття холодить 
серце". Холод прони3ує душу". У думку закрадається питання: куди се? чого се? 

за ними?" за товаришами?" Обдурює сама себе думка - і тягне Чіпку далі 

та далі. Тлгнетьсл він тихо-пома�у, не маючи волі остатися, покинути брат

чюtів, тлгнеться, одурений підлеслою думкою, забиває в серці страшне 

почуття» 2). 

. Часом давалась ширша, детальніша картина того, що було намальовано 

раніше·- це ми бачимо, напр., на початку IV розділу, де описується дитин

GТІЮ Чіпчине, або в опису думок Чіпчиних про те, як мертву бабу Їстимуть 
І'робаки в могилі 3). 

Часом закреслювались такі місця, лні здавались зайві або недоладні; 

напр., оповідаєтьсл про те, як баба розказувала Чіпці казки, провадила з ним 

розмову про все, що його цікавило. «Ій любо було одкривати світ його очам,

утішно думати, з якою натоптаною головою виросте її онуча» . І далі йде закрес

лене місце: «І вона переказувала все, що уміла і як уміла, з своєї старої в його 

111олоду ' голову. - Баби у нас -то наші скарбівниці. У їх головах сивих , що 

вже в могилу дивляться, позаховувадось все пережите людьми, передумане. 

І спасибі Їм! Ваби наші не все забираrоть з собою гробакам на поталу -

вони багато дечого залишають онукам. Вони-бувальщина і джерело будуч

чини. Лка та - така і друга!» (24), - мабуть , через те, що Іван не вваж<tв 

за мождиве мати звичайну забиту бабу Чіпчину за якусь ходлчу історію 4). 
Дещо було закреслено, оqевидячки, за-для цензури, .i;raпp.: «Ішов 1848 

рі1\. Заворушились французn» - і далі закреслено - «і махнули свого королл 

геть з престолу (119). Трохи далі там-же закреслено: «Загомоніли піддані 

проти своїх королів»; ще далі - «Це вже нам була не п�рвцна. Ми вже 

ходили раз боронити Турка од Иого бунтовливого холопа - Білого Ораш1» "). 

1) Слова, взяті в дужки, залишиJІисл в тексті. 

2) Проти цієї переробки на полях нема нілкої ПО!>fітки і вона зроблена в тс!,сті 

по закресденому Івановою руною. 

" ) Ці переробки, як ми були казали , належать Іванові Яковлевичеві. 

4) ;')нов на полях нема ніяr<ої помітки проти цього місr�я. 

5J Нсенький той уступ, де знаходяться ці вирази, на полях обведений ЧО]>ІІИМ 

олівцем, мабуть, Іваном Лковлевичем. 
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На стор. 120 закреслено: «Погасили в сусіда вольно.1юбиву пожеж у,- тепер 
і самим безпешніше». - ЗакреслювалисJІ иноді й такі місця, яні були звернуті 
проти панів, і лкі здавались дражливими: «Панові що? Хіба пан ду11�ав про 
гірку працю, хіба Пому слід до того свою панську увагу звертати » (153) -

це закреслено зеленим чорнилом, значить, як рукопис уже було повернеІЮ 
з цензури: очевидячки, під гнітом тієї реакції, лка тоді (наприкінці 70 р.р.) 
де-далі все збільшувалась, було бажано унюшути таких місц1,, які могли 
safiвo дратувати. 

Деяюпш закресленими виразами Іван потім скористувавсл в иншому 

місці: так це було з тим уступом: розділу V першої частини, де описується 
мінливість людського щастя; розділ цеfі згодом у трохи зміненій формі було 
внесено на початок третьої частини (друковане видання, розд. І, част. Ш, 

стор. 153, початок)� На місці-ж закресленого ( 4 рядки) вставлено один рядок, 
в .якому висловлено ту-ж-таки думку, тільки коротко 1). 

Часом одне слово або й цілий вираз зазнавав кілька виправок. Так, 
напр., перше було якесь слово, написане чорним чорнилом; воно було виправ

лено зеленим на "Круглі», але й цеfі епітет не задово.'ІЬвив, і було напи
сано новин, філлковим, «чорні» (5 ) ; було написано чорним - «питала вона» 
потім виправлено зелепим «запитала вона», нарешті, філлковим така оста
точна реда1щіл - «обізвалась r.она перша». А то ще: було перше написано 
чорним чорнилом якогось ва1>ілнта, лкий важко навести, бо дещо .в ньому 
вишкреб.1ено, потім він був перероблений зелепиІІІ, причому було залишено 
кілька слів із давнЬого варілнту, і .новий текст ми.в такий вигллд: (щось 
вишкреблено) (починається зеленим) не (.�алі чорним) вспіло одно {далі 
зеленим) гаразд (чорним) забутися - друга приключка приключилася: й 
перевернула ЖИТТJІ Чіпки, {далі було чорним) уразила (замість первісноrо
розкопирсала) його гарлче серце, але, нарешті, останнє речення- <й пере
вернула»... закреслено філлкови:м:, і написано «котра обізвалась на всім 
останнім житті Чіпчинім» ( 40) 2) . 

Що-ж, нарешті лвллє собою рукопис 1875 р., порівнюючи до друко
ваних видань? Цих видань, лк відомо, три-Драгоманівське 1880 р., видання: 
«Rіевской СтаринЬІ» 1903 і «Віку» 1905 р.3) Ми вже висловили свою думку, 

1) Проти занресленого місця там на nоллх нема нілкої помітки. 

2) Проти цього місцл були на полнх нкісь помітки, але від них нічого не залиши

лось. Детальн1о про всі ці виправки див. Додатни та варіннти до рукопису 1875 р. 
Додаток № 22. 

3) Нам відомо ще галицьr{е виданнп цього роману Українсьної Народньої Бібліо
теки, та воно лвллє собою, н.к і зазна•rено на обгортці, пезмінни:И передрук з першого 
виданнн - Драгоманова. 

ЗАПИСКИ ІСТОР.-ФІЛОЛОГ. ВІДДІЛУ, КН. V. 9 
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що Драгоманів, друкуючи цей роман, мав у руках рукописа 1875 р. Але 
хоча він старанно передруковував усі леві помилки, навіть оригінальні 
написання слів (на в l'Ороді, по в городу- див. вище),- він вільненько
таки поводивсь з нашю1 ру1tописом. До свого видання він уніс мало не всі 
ниправки, які ми знаходимо в нашому рукопису, aJie чомусь не скрізь додер
жувавсл виправок філлкови111 чорнилом, а брав давній варілнт, написаний 
чорним; що-правда, він уніс в своє виданнл великий уступ, перероблений 
фіалковим чорнилом. -У ступ цей починаєтьсл словами ."«Недалечко від хат
нього порогу»." (р. 7, Др. 9). Певно, давній варіннт часом зданавсл йому кра
щим, хоча з цим не завсіди можна погодитися. Так, прим., розмовллє у в о л о
с т  і Остап Хрущ з головою і писар.ем про свій поворіт на батьківщину 
(р. 10-11 ). Коли розмова скінчилась, то за новим варілнтом філлковим чор
нилом- писар ".«разом з головою й пішли у другу хату»." - лк і треба; 
Драгоманів·же бере даввіІЇ варілнт - «у волость»,� просто недогляд попе
редньої редакції, бо розмова відбувалась саме у волості. Але справді краще 
сказати, лк написано чорним: «Стала нудьга вигллдати його очима, журба 
обнімати його голову____:_ ніж журба невимовна гнітити його душу і серце»". 
(1 :_1, Др. 15), ніж виправлено фіял1швим; або краще: «Не вспіло одно гаразд 
забутися - друга прюtлючка приключиласл й перевернула життл Чіпчине», 
як написано чорним, ніж: «друга приключка приключиласл, котра обізва
ласл на. всім останнім житті Чіі1чинім>." (40), лк виправлено філлковим-. 

Далі, у Драго111анівсько111у виданні часом два реченнл сполучуютьсл в 
одне: так, прим., на 32 сторінці рукопису ми читаємо: .. .<(А куди, руда?-
кричить Грицько на овечку, що одрізвилась од отари й прожогом почесала 
з шллху до зеленого обніжку. - Вівцл не слухає Грицькового покрику: 
біжить швиденько до зеленого моріжку ухопити свіжої травиці» ... і т. д. 
Драгоманів викидає, починаючи. з «з обніжку• і кінчаючи <до зеленого), й 

виходить одне реченнл (39). Те-ж саме 261, 266. 

Немає часом у Драгоманова і акремих виразів і цілих речень, що їх ми 
бачимо у рукопису, прим.: «Од тих перещ�зів січова кров голосно загомоніла 
у серці малого онука. Максим полюбив діда більше батька, більше матери» 
(р. 73, Др. 90). На 143 стор. рукопису випущено у Драгоманова цілого 
рлдка з думок Чіпчиних: ".«Тут ще тілши заклюнулось, та й то . .. » (Др. 187). 

Часом Драгоманів вставллє цілком нові речення. В рукопису стоїть: «Що то за 

люба розмова! - Так ти покинеш? цокинеш, міП голубе, таке життя? допи
тувадась вона (Галл) Чіпки»". (266).

, 
-У Драгоманова: «Що то за люба роз

мова. - Чіпко, голубчику." Признавайсл, любиш? - Люблю, Галочко. -

А скажи: покинеш?'.. покинеш таке житт.11?» (Др. 3.31). 
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Иноді Драгоманів виправляв і окремі слова, час.ом дуже вдатно: так, 
напр., замість «считав» він друкує «вважав» (22), замість «уші»-«уха• (5), 

замість «теряючись»-«плутаючись» (8). 
Але в нього зовсім немає великого уступу про бенькет дворян з уря

довцем, що за нього ми були говорили вище, немає також і чималенького 

уступу, де описуютьсл почуттл молодої матери, що бажає мати дитину (р. 287, 
Др. 354). Окрім того, в уступі про лева (цензор його теж закре СЛ;ив) у 

Драгоманова викинуто геть усе, що могло бути за образу для царл: немає 

того, що за пебажанн.а ловити лева з наказу царевого неслухняному «голову 
зітнуть», що цареві немає ніякісінького діла до того, чи страшно, чи ні 

ловити такого звіря (Др. 70) . Мабут:Ь, усі ці пропуски було зроблено за-длл 
цензури, щоб цей: роман не був татшй: страшний: длл читачів російської 
України. Що-до двох инших видань цього роману-- «Rieвcrtoй Стариньн та 
«Віку», то їх, очевидячки, зроблено за Драгоманівським виданням, хоч і є в 
них делкі незначні відміни, що певне належать редаrtторові або:-ж кореrtторові. 
Що ці виданнл були передруком з першого, це нам доводять тіЇ пою1лки, 
що трапляються у всіх трьох виданнях, - в рукопису їх немає. На стор. 1 97 

і 198 )' Драгоманова мова мовитьсл за Микиту , так само, як і в рукопису 

151), але далі у Драгоманова помилково замість Микити двічі надруковано 
Максим; це ми бачимо і в инших виданнях («К. С." 179; «В». 223). В обох 

виданнях немає тих самих виразів на один - два рлдки, коли рівняти до 
рукопису , лк це ми бачимо і у Драгоманова. Приміром: <Сонце ще не 
пекло , лк серед літа, а прилзпо слло та -гріло». (р. 9, Др. 11, <R .. С.> 9, «В». 
14). «Він усе хмурнішав та хмурнішав»". (р. 40, Др. 49, «К С.» 43, «В>. 56). 
Трохи перероблені у Драгоманова ntісцл повторюються слово в слово і .в 
инших двох виданнях: див. вище наведені два речення про вівцю, лку 
завертає Грицько (Д. 39, «К С.» 34, 4:В.» 45 - 46), уступ про лева (Др. 70, 
«К С.» 62, «В.» 80), то- що. Але у «R. С.». неJІІаЄ великого уступу про те, JIR 

москалі прописували <слушний час» селянам, в «В.> він є, у тій самій, 

трохи зміненій формі проти рукопису, що й у Драгоманова (р. 231, Др. 293, 

«В.» 3�0). 
Але в останніх двох виданнях є й одміни, порівнюючи до виданнп 

Драгоманова; вони всі полягають в заміні одних слів иншими - у Др. ( 6) -

«манила», як і n рукопису (5), «R. С.» ( 4) і «В». (9)- «вабила», у Др. «одказав» 

(7), як і в руrtопису (поправка філлковим - 5 ), «R. С.» ( 4) і В (9)- «одмовив», 

у Др. (2G7) - «вдосталь� (я1t і в рукопису виправка зеленим і чорним олів

цем- 203), в инших виданнлх цього слова нема, у Др. (11) «не свідомий», 

як і в рукопису (8), «R. С.» (8)1 «В> (13)-«невідоми:й», Др. (61) «обітря», 

як' і в рукопису ( 49), •It. С.• (54) і «В.� ( 69) - «повітрл» та ивш. 
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Є різниця і між усіма трьома виданнями, або тільки одно чи111-вебудь 
різниться: так давши варілнт ... «Стали її сусіди обходити, а зустрівшись, 

сторонились»,- закреслений фіялковим чорнилом (р. 16), - є у Др. (20) і 
«К С.> (17), але нема його у «В.» (20 ч.); скрізь - «щитала» (р. 171, Др. 223, 
«R. С.» 203), - «В» (252) - «вважа.ла». 

Що-ж, нарешті, являє собою друкований текст роману <Хіба ревуть 
воли, як' .ясла повні•, що в ньому належить якому пись:меннююві? Докладно 
це :мо·жна з' ясувати тільки критично видавши цей твір, точно зазначивши 
всі вирази того чи иншого письменника. Ми з' лсуємо це питання тільки 
що-до змісту і тих мотивів, які складають цей роман, а також і що-до го
ловніших уступів, які дають змогу охарактеризувати літературну маніру 
кожного письменника. І тут ми. можемо с1tазати, що мало не вся перша і 

третя: частина належать Панасові; в 11 ч. Панасові належать розділи 
ХІ «Махамед», ХІІ (у, москалях•, ХШ <Максим старшим», а в IV частині 
усі розділи, окрі�1 V <Новий вік» і VI «Старе га поновлене», котрі нале

.жать Іванові, що-правда, в VI є текст і Панасів. Що-ж до перших трьох 
розділів ІІІ ч. - «Січовик» , «Піски в неволі» і с:Пани Польські>, то тут пере
плітається праця: обох братів - отже вони л:вл.яють собою спільний твір обох 

письменників, хоч більша частина тут належить Іванові. Далі, розглядаючи. 
докладніше склад кожного розділу, ми можеJ\ІО одзначити ось що: І розділ 
І част. належить Панасові, але Іван поробив в ньому чимало виправок в 

словах і виразах 1), а уступ про весну, про вид парубка (др. 1-2), про· 

ГОJІОС Галин, епізод «Мотря годує свиней» - значно переробив, користуючись 
з Панасового тексту 2). 11 розділ належить Панасові, але і в ньому Іван 

поробив багато виправо1t в словах і виразах; окрім того, початок розділу

це 'текст Панасів у переробці Івановій і всенький уривок про почування 

Оришки і Мотрі після того, лк викрився їхній сором (кінець 15-16 стор. 
друкованого), либонь належить Іванові, адже його нема в П р., він новий 
в IV р. (нові аркуші), написав його мабуть Іван, коли остаточно складав 
IV редак. (принаймні в паперах братів немає вказівок на те, щоб цей: 
уривок належа.в Панасові). Третій розділ належить Панасові (з чималими 
виправками Івановими); тіль1ш два уривки: 1) про те, .як баба розказувала 
казки Чіпці (друков. 24-25) і 2) про те, .як вона його знайомила :з світом, 
(з середини 26-27)-явлл:ють собою переробку тексту Панасового Іваном s)� 

. 
1) Характер цих виправок див. далі «Уривки Панасові з багатьма виправками 

Івана і остаточне обробленнл делких Панасових уривків Іваном). 

2) Характер цих переробок див. далі «Зразки, лк перероблював Іван текст Па-

насів». 

3) Див. 2 примітку на цій �торінці. 
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IV :ро3д. текст Панасів (3 чималими виправками Івана); початок його про 
дитячі роки Чіпки - (стор. 30) мабуть, текст Панасів, та П ого переробив 
Іван для остаточної IV редак. V ро3д. текст Панасів з чималими виправ
ками Івана: уривоrt про смерть баби Чіпчивої, мабуть, Іван остаточно обро
бив для IV р" VI розділ текст Панасів 3 багатьма виправrtами Івана, 

двох невеличких уступів цього розділу не має ні І, ні П р. - першиfі уступ -

це середина 53 стор. від <".Чіпка так і припадає".» до «".Неділя".», і другий -
'Еід «."Неділя."» до «".Знлвся і пішов".» - вони вперше з'являються в оста
точній IV ред. VII розд. - текст Панасів, Іванових виправок обмаль. І розд. 
П ч. - спочатку текст Іванів (стор. 71), далі текст Панасів, виправки Іва

нові невеликі- стор. 72 до «."Хіба тільки сусідній пан полковни1с"», далі 
текст Іванів до « . .. Адже, як недавно Піски настали."», далі знову текст Панасів 
з чималими виправками Івана (72-76 до «Кругом усе старе лицарство ро

ставало» ), потім текст Іванів, вироблений з тексту Панасового (кінець 76-77), 
причому тут є ціле речення, взяте з Панасового тексту, напр. «".Піднялись 
буди за Дніпром гайдамаки, та й ті повертались у розбишаки, а не в 
справжніх лицарів".» (стор. 77), далі йде текст Панасів з великими виправ
ками Івана (78 до 82), причому середина 79 стор. від «."Стануть ро3Іtазу
вати."» до « .. .Не врядигоди дивись".»-це Панасів текст, що його переробив 
Іван, а сцена сватання у Кабанцл і кінець цього розділ�' <Прийшлися 
цікавому хлопцеві» - з' являються тільки в зошиті для «Правдю1 і мабуть 
належать Іванові. Чотири рядки П ро.зд. текст Панасів, 12 рядків про бунт 
в Польщі- Іванові, про «голопузу шляхту» (кінець 82-83), - мабуть, текст 
Іванів, бо його немає 'В П р., а в зошиті для «Правди» є тільки натяк на 
цей уступ, вперше-ж в повному вигляді він з'являєтьса тільки в IV р.; 
всенький еµізод про генерала в П ред. у Панаса (кінець 83-91 друко'в.) 
розказано коротенько (немає нічого за Лейбу і за те, як генерал «охрестив» 
одного селянина), - Іван поширив його своїми вставками і тут у цьому епі
�юді уступи і фрази Панасові переплітаються з уступами і фразами Івано
вими 1), адже епізод про Мирона на 85 стор. - тексr Панасів з виправками 
Івана, а 86 стор. текст Іванів] 'про те, лк повернувсь Мирон з вільною 
(87 стор.) текст Панасів; далі до кінця егор. 87 - Іван переробив текст 
Панасів; стор. 88-89 до «Правда, деякі Гарячіші» -текст Іванів, далі кінець 
89 - текст Панасів, та Іван трохи змінив tіого; далі стор. 90-91 текст 
Іванів, а втім тут трапляються і фра3и Панасові, що Їх переробив Іван 2). 

Початок Ш ч. текст Іванів (10 рядків), далі 92-96 до «А і не трохи то 

1) Напр., на стQр. 8± в Івановому тексті Ланасqва фраза: «Селвни, нк жуки, загули), 

2) Уривок - сНе погано і піщанам»". до сІ тини скрізь калачиком позаплітані» 

(кінець 91 стор.). 
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треба» текст Панасів 3 різними вставками Івана 1) ; далі від середини 96 

аж. до ІУ розділу (112 стор.) нема в 11 р, - це, мабуть, текст Іванів, що 

з'лвллЄтьсл вперше в зошиті для «Правди». Текст розділів IV, V і VI- 11 ч· 
належить Панасові, а Іванових виправок обмаль. А втім, є делкі fіого вставки -
в розділі VI про бунт де:кабристів (120 друков.), в розд. У про сум Макси

.мів (131 стор.) , в розд. VI -нро бунти за кордоном (143) і про участь 
Максимову в болх (144-145), про вплив старшипуваннл на Максима (142); 

мабуть його-ж-таки вставки і в Ш р., б.о в іІ ред. у Панас� Їх немає - про 
перші вражіння Максимові на службі - стор. 121, npo те, лк прощаєтьсл 
він з матір'ю (122), про розмову батька Максимового з жінкою, про те, лк 
вона провела сина в москалі ( 12 3), про чисту Ма�•сима (150 ). Окрім того, є 
міrщ11, лкі подають переробку Панасового тексту: про вплив дідового опові
даннл на Максима - середина 115 («Січові оповістки» ... до «Ось з-за села»); 
про парубоцькі роки Максимові (з середини 118-і початок 119), про 

сварку Максимових братів (з середини 124-125); часом натраш1лємо і на 

встав1tу і. поодиноких фраз Іванових: напр., післл «Так день у день, деш:" 
у"день вставлено: «"l на що-ж це воно? кому воно здалосл оцл муштра? длл чого?", 
думали вони, вертаючись з учевпл (130), «пе те, що нудна щоденна муштра, 

котра - лк думав Мю;сим - нікого не знобить, па гріє. І він цілrюм оддавсл 
тій роботі» (141). В розділах Ш част. виправок Іванових взагалі небагато, 
хоч є делкі місцл, лкі йому на.1сжать: поча1ок 1 розд. Ш ч. -- вісfм рлдків 
(153), далі уривок, починаючи з «Украсти? грізно запитав Чіпка»". до «Чіпка 
столв, лк зачумлений» (214-215), «Гаттда, братця!» �-··«У-ух» (225), «Лушнл 
помітив, лк блисну ла люлька»... до «Хтокало» (218-2 � 9 ), пuчаток. розділу VI 

«Спить Чіпк.а» (219-220); на стор. 23ї і 239 Іван вставив імення пана і 

урлдовців і в цих розділах є й такі місцл1 лких немає в П р., Їх мабуть 
уставив Іван в остаточній редакції - про те вра жіннл, лке справило слово 
«Дін> на Мотріо, про думки Мотрині (кінець П розд. стор. 181), про те, лк 
німець хвалив Чіпку (264); є й переробки Панасового текс ту - про те, юс 

жили Мотрл і Чіпка післл того, лк вперше почули1 що в них хотлть оді
брати землю (155), про розмову Чіпчилу з писарем (кінець 155- початок 
156)1 про вбивство сторожа (в 11 р. Чіпка широко про це оповідав, тут 

передано це від автора на 21/2 рлдках- 225\ про те, лк били Чіпку (241). 

Текст перших чотирьох розділів IV ч. належить Панасові1 виправок 
обмаль1 вставок та1\ що тт немає. Можемо зазначити тільки одну фразу 
Іванову - «Долл прикрила Їх (Чіпку і Галю післл одружіння) своїм затИш-

1) Напр., стор. 95 - п'ять рядків Панасових, один рядок Іванів ( «Доброго, кажуть ; 
.,дожидать треба, а лихе само прийде» (61/ 2 рядків Панасових, двоє Іванові) «Знов велено» ... 

;цо «позносилю ) , далі текст Панасів, кінець 95 стор. - «Де-ж пак» -- текст Іванів в П р. 
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ним крилом» (314 стор .); V розд. належить Іванові і первісниП noro текст 

в хаотичному вигллді ми з1�аходимо в П ред. в розд. VI « Земці» ; першин 

уступ цього розділу в друков. виданні- до «Самому царкові Гетьман

ському) - це остаточне оброблення того нового наріянту. лкий написав Івап 

до початку VI розділу в П ред. на поллх; цей варіянт було поширено в ІІІ ред. 

в розд. V «Земці" і ужt) остаточно оброблено в IV ред. длл розділ:у V «Новин 

вік>, відкіля він перu:Иmов і в друков. виданнл. Другий уступ «Сnмому царкові 

Гетьманському» і третій «Перш Jсього загомоніли» -- це початок розд. VI 

«Земці» в П р., відкілл в обробленому вигляді він перЕ'fішов v розд. V 

«Зе111ці» ІІІ р. і остаточно в V р. <Новий вік» IV ред., а відтіля і в друrюв. 

вид. Четвертий і п'ятий уступ «Та часи тепер були".» і <А тут лк на те".» 

(З27 стор.)-це нові уступи в Ш р.;в П р. Їх не було; оброблені остаточно 

длл IV р., вони увійшли відтіля і в друков. вид. Далі аж до середини 332 стор. 

(«Настав новий вік і для нашого Чіпки»)- це первісно хаотичниП текст 

VI розд. «Земці» ІІ р.; потім його було оброблено для ПІ р. і в остаточніtІ: 

обробці він увійшов в IV р., а відтіля і в дpyrt. видання. Далі -- аж до кіпця 

цього розділу-це матеріял із V ч. П ред. «На гро11rадськіfі службі'>. Спершу 

його було оброблено длл V р. Ш ред. «3е111ці» (було випуЩ('НО ті.1ью1 вели

ченьке оповіданнл про те, лк Дмитренко менджував 1іЇНЬІІШ і видпив Іtопл 

у Чіпки), а потім длл IV р. (прячо1ч було вс;тачлено розмоr.у Дмитренка про 

Галю і з Галею - 334-335, епізод про прихід дівчини 335, про Чіпчипу розмову 

з Галею з приводу його служби громаді - Ііінецr, 334 - початок 340 - це напи

сано олівце�1 в ІІІ р.), від1йлл весь цстт мнтерілд увіnшов і в друков. вида.ннл. 

УІ розділ теж належить Іванові. XO'l і пе Евесь. Сторіюrи :>40-343 (до 

середини) це обрuбленнн того хаотичного nrатеріллу, що 111и знаходимо в 

розд. VI <Земц�» ІІ р., дл:л VI р. Ш ред. «Старе та поновлене;» він потім 

увійшов і в IV р., а відтіля: і в друк. вид. З середини 343 до «Вернувся 

Чіпка додому» (Іtіuець 345) - це новий варіянт олівцем в П р. до розд. VI 

«Земці»; його потім, унісши до нього деякі мотиви давнього тексту, було 

оброблено для УІ р. Ш р. «Ста ре та поновмне», відкіля в остаточпіИ обробці 

він увійшов і в ІУ р., а відтіля і в друков. видання. З 1\Їнцл 345 і аж до 

середини 346- до «Радів ЧіпюJ» - це оброблеr�ий текст того lІlатеріллу, що 

ми бачимо в розділі VI «Зе11щі» П р.; нін увійшов в Ш і ІУ р., ·а ві дтіля в 

друков. вид. 3 середини 346 - до «Чішш нічого того не знає»... (кіпець 
347)-це переробка того варіянту) що накреслив Іван (олівцем) на поллх 

до уривку П редак. «В управі» (в цьому варіяН1і оповідалось про те, що 

зробил:и трус у Чіпчиного тест.і! і зю1fішли браслета жінки предводителл, 

через що зробили труе і в Чіпки, j, дарма що нічого не знайшли) вики

нули його з гласних),- длн Ш р. цеfі варілпт було перероблено та11, лк у 
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друкован.; в такому вигллді ми бачимо Иоrо і в IV р. рукопису 1875 р. 3 
кінц11 347 і аж до « .. . Упала ця вістка."» (кінець 348) - це уривок, лк:ий ми 
бачимо тільки в Ш р., в П р. його нема. Від слів ((".У пала цл вістка ... » 
(кінець 348)- аж до « ... А в Гетьманському папи раділи".» (початок 353)
це текст Панасів в дописах дл11 Ш р. - тільки в Ш р. Іван не вніс сцени 
Макси�ової смерти (ті.'Іьки сказано, що він помер); ц11 сцена є вже в IV р., 
відкіля вона перейшла і в друк. видання. Далі з 353 аж до VII розд. іде 
текст Іванів із уривка <В управі» в П р., оброблений трохи инакше в Ш р. 
(податок у Ш р., як і в первісному тексті, паз. регресивним - у друкова
ному вид. «якийсь чудний налог з землі - в 1t0го Її більше, той платить 
менше, а в кого менше, з того і бери»; нападаєтьсяна Чіпку за його про
мови про земство не Дмитренко, як у Муков., і в Ш р., а Шавкув) ; від

тіля він у зміненому, як зазначено, вигляді увійшов і в IV р., а далі і в 

друков. видання. Далі аж до кінця роману Иде текст Панасів з деякими ви

правками і вставкамn Івановими. Так, наприкінці VII р. П р., де оповідалось 

про .те, що Чіпка вдруге в11гнав матір, що вона заслабла, і Галя СІщзала, 
що кине Чіпку, коли він не помириться з матір'ю -усе це Іван викинув, а 

вставив тільки коротеньке речення - «На другий день пішов по селу гомін."» 

Наприкінці 375 стор. додав, мабуть, Іван про півня, що є і в Ш р., також про 

думки Га.тrині після того як. пішло товариство па грабунки (376), чого 

немає у П р. і є в Ш р. В середині 379 стор. є вставка Іванова в 11 р. 

«Червопе за рево»;· вона увіfішJш і в Ш р., а в IV тільки було додано одне 

речення «."а навкруги собаки валували ... », як і в друков. На стор. 381 Іван 

зробив у П р. вставку про арештантів, як з ними прощались люди. Нарешті, 

наприкінці роману ми бачимо д'ві вставки Іванові в 11 р. « А недалечко од 

Пісок» і « А посеред села», які були внесені і в Ш-ІV р., а оставні:И уступ 

роману «Минув рік:. - аж до кінцл роману - це переробка Панасового тексту 

Тепер, на підставі всього того, що ми дuсі говорили, для нас зовсім лсно, як 

утворивсь роман «Хіба ревуть воли, як лсла повні?», і нку участь брав у 

ньому Іван. Панас задумав роман ще Н? початку 70 р. під упливом всього 

того, що він бачив па У1tраїні і особливо під упливом оповіданнл поштарл, 

що віз його до Гадлчу, про розбійника Гнидку. Р. 1872 він закінчив 1 ред. 

свого роману, що її написано дуже нерозбірпо, наче чернетку, і н::�дісл:ав 

її на розгляд свого брата. Перша редакціл мала заго.тrовок <Чіпка) і, голов

ню� чином, оповідала про Иого життя: тієї широкої картини суспільного і 

с�ціяльноrо життя, лку ми бачимо в остаточні:И реда1щії, тут не було. 3 

психологічного боку останні вчинки Чіпчині� коли він, одружившись з Галею, 

знов поgернув до розбишацтва, було не мотивовано. Під упливом Іванової 

поради Панас у П р. звернув на це увагу і намалював постать Грицька, 
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лк типово1·0 представника того звичайного суспільного тла, на .�шомх різrю 

виступали такі поодинокі протестанти, як Чіпка; а вті�1 він усе-та�tи так що 

й не торкнувсь того соціяльного устрою, який доводив таких один и ць до 

кривавого протесту. В своїй за�ітці до П р., лку Панас скінчив р. 187 4, 

Іван знову звернув на це Панасову увагу і потім сам, юtбутr. умовившися 

з братом, заходивсь виконувати цей план. Внаслідок цього і з'шшлись його 

розділи про панів польських (поширені, порівнюючи з тим, що дан Панас 

в П р., а головне звязані з життям героя - Чішtи) і особливо· розділи про 

ролю панів після скасування кріпацтва (спочатку «ila гrо�rаді», «Земці», а 

потім: «Новий вік» і «Старе та поновлене»). Післл того, лк спільними силами 

браті в у роман було внесено ці розділи, утворилась уже ІІІ р. Вона д�:tвала 

вже широкий малюнок того суспільного і соцінльного устрою, на тлі якого 

з'являлись такі постаті, як Чішtа. В остаточній: IV р., яку являє собою ру:.. 

копис 1875 р., це тло було тідь1ш поширено'- епізоди про Пороха і Чи

жика, бенькет урядовцн з дворянами, а матерія.І про панів подьських і 

Їхніх прибічників було значно скорочено, бо в ньому бро багато не типо

вого, а індивідуалЬного. Таким чином, ми бачимо, що широкий соціяльний 

зміст роману- це справа Іванова. 

Окрім того, Іван доклав багато праці що-до композиц11 самого роману, 

до розподілу його матеріялу на розділи, частини, ба навіть дав мало не всім 

розділам і частинам: ті заголовки, які ми бачимо в друкованому виданні. 

Та праця Іванова над романом цим не обмежилась. Він ще чимало 

попрацював над стилем роману, над його фразео;,югією, то-що . .  Сліди цієї 

праці ми вже бачили в рукопису 1875 р. Іх ще більше в попередніх ре

дакціях, особливо в П-ій. Тут є цілі уступи, що Їх написав або переробив 

Іван; вони потіи уtlіПшли в друковане
· 

виданнп, в трохи зміненому виглнд 

Вище ми уже були зазначили ті уступи· Іванові, що увійшли в друко

ване видання. 

Тепер подивімось, як Іван перероблював 1 виправллв текст Панасів. 

І. Зразки ик перероблював Іван текст Панасів. 

П ан а с. 

1. «Надворі розляглась весна 1:tрасна. 
Усе кругом розвернулося, розпустилося , 

розцвіло пишним квітом. Сонце ще не 

вспіло наложити св�їх палючих слідів 

на рослині;- зелена вона, нк рута, а сонце 

ясне та тепле, нк погляд любої дівчини. 
сХороше у такі часи на полях. Земля 

споєна теплими дощами, обігріта теплом 
ясного весняного сонця, буйно жене з 

себе усяку рослину,- усе так з землі і 

Ів ан. 

Поробивши ч,имало виправок в са
мому тексті Папасово.му ІІ р" Іван, 
парещті, утffорив такий текст цього 
уривку: його він, паписав па окремо.му 
аркуші, якого па.ліпив перед поч,атком 
ро.мапу. 

<Надворі ве сна . У се кругом р озвер

нулося, розпустилося, зацвіло, зазеленіло. 
Сонце ще не вспіло положити св оїх палю

чих слідів на поля: зелені вони, лк рута 
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лізе - RаЖУ"ГЬ люди. Поле безкрає море. 

Розіслало, розRинуло навRруги (затерто 

далі одtю слово) зелений Rилим, такий 

(зarnf:pmo далі одно слово) аж смієтьr.я: 

у вочіх. Над ним синє прозоре небо та 

ясне сонце хвилюс золотою хвилею і об
ливає новим теплом та сяєвом. Коли не 

коли здіИметьrл з-за г�ри невеличка 

хмарRа і юt злодій пополотнівши і ви

тягтись у довгу й тонку мотузочку, 

крадеться по небоспаду, поr{и знов не схо
вається: за гору, або не перер веться: і не 

розлетиться:, мов дим. Кругом (затерто 

одно слово J па.рно; дзвію(е жайворон
кове щебетання:, ЯІt срібний дзвіночоrt, 
стоїт·ь у тому пару, у тому сяєву і любо 

дрижить - тремтить, переливається:; до 
його з зе�[лі піднімається: перепе лячий 

Rрик (затерто одно слово); сюрчання 

Rоників у траві; тихий, таємний гомін 
поля, шепотіннн рослини." Все те зли
ваєтьсн до Rупи,. до гурту, обвиває все 

�кимсь сном, ЯІ{имись чарами. Вам там 
легRо, любо, весело, стихають у серці 

недавні незгоди, заволікаютьсн забуттям 

вся:Rі муки, стихнуть, засипають. Груди 
глибоRо вдихають в себе польові пахощі 

й легно видихають їх. Ви щасливі, лю
бите дуже і проща є те глибше у той час>. 

2. «Йшов парубок Свита на ньому 
доGрого ягнячого сукна, не застебнена, 

з-під неї виглядала біда copoчrta, і чорний 

каламаЙІ{ОВИЙ пояс, нотрим підперезані 

були Іштаєві :матнисті штани і на голові 
сива шапка з решетилівсишх смушків , 
на ногах добре змазані дьогтем шкапові 

чоботи». 

а само сонце - яс�е та тепле, як погляд 

любої дівчини. 

«І гарно-ж в тану годину. Теплі дощі 
напоїли землю, сонце пригріло і жене 

земля з себе паростrш. �Усе та.к і лізе!» 

кажуть люди. Поле, що безкрає море -

скільRи зглянеш: розіслало cвift зелений 
RИлим - аж сміється: у вочіх. Над ним 

синє, прозоге небо, на небі ясне сонце; 

на ланах сонячних - хвиля; під хвилею 
хліборобсьRа доля. ,Вітрець ледве дишЕ>, 

та й то з тепдого краю. А згори на 
землю дине жайворонRо ва пісня: доно
ситься голос, яR срібний дзвіночок; трем
тить - дрижить, переливається: , мов за
стигає. А з землі піднімається вгору 
п ерепелячий крик, у траві сюрчать RО

ники; шепочуть проміж себе билини, тихо

таємно гомонить поJ1е. Дивниfі то гомін

немов ті чари - пеленає .в дрімоту . Ди
вишся: і не дивишся; дишеш і не дишеш, 
слухаєш і не слухаєш. І гарно тобі, і 
легко тобі, і любо тобі, й весело. На серці 

стихають негоди, в душі засипають муRи, 

на дршу не лізут ь Rлопоти. І самому 

хочеться жити, хочеться бути щас.тrивим 
і бажав-би, щоб усім щастя сміялось -

прощаються: JІЮДСЬІ{і неправди». 

Цей уривок в знш�uо З.Аtінено.1�у еи

гл.яді увійшо6 в ред. 1875 р", а відтіл.ч 
бев змін�� в друховаuе виданні '). Прот�� 
того місця, де у Панаса говор�tтьс.я, лх 

х.л�арка." крад.етьс.я по небос1�аду_." Івап 

у дуrжка х 11ост(иив «Тургенее• 2) . 

[Йшов молодий Ч?ловік] . «Не багато

го роду), Rазала (уб-рана - за.креслено) 
проста свита, накинута 1ш опашRи. «Та 
чеп урної вл.ачі», - додавала 1) чиста, бі
ла 2) вишивана сорочка та червоний rіоя:с, 
що пі дперізував китайчані матнисті шта

ни. Т.ільки добра ша шеа 3 (своїх - аа-

1;;рес.лепо) сивих решетилівських смушків , 
на правий· бік Пере хилена , !Іидавала хло-

1) Можна думати, що й остаточ н а обробка цього лн1вку так, як у ІУ р. і друков., 
належить Іванові, бо в своїх замітках: на Ш р. він пише братові: «перньrй лист'Ь я 

переписал'Ь наново,» - див. дод. № 12 - споч атку. 
2) В І р. (розд. V') цей ур�tвок мав у Панаса такий вигляд: Раз у неділю доб

рої весінньої пори зібравш ись Чіпка nішов довідуватися: на поле , ЯR воно там пшениця� 
жито і другі хліба. Ішов він собі тихо і мовчки. Кругом поля: зеленіли , вітерець поди
хав, сонечко таR любо гріло, нем_ов усміхалось з ясного неба, і у Чіпки зробилося на 
душі одрадно, на серці весело; воно тьохкало і тихо билося: у його широких грудях,. 
котрі то високо-висоно підіймалися, то низько опускалися, удихаючи і видихаючи любу 
весінню. прохолоду. Ось доходить він до свого поля. 

. 
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3. сЛіт за двацлть до крепацької 

волі селом Піснаьш Ишов собі захожий 

чоловік». 

4. Як жайворонкове щебетання, під
німався він (голос Гаді) високо -високо 

стовпом угору, довго сто.нв; дрижав, 

розливався у л егкому польовому повітрі , 
знову пі днімавс.н і лився ('Не розібра'Но с.�о
во) без перес1·анку, без угаву якоюсь ту

гою планучою, .нкимсь жалем невимовним.» 

(Баба розказувала Чіпці казочку про 

горобця, доброго молодця). 

5. (Хоч і дуже любив Чіпка ті казочки 

і з великою охотою їх слухав , але його 
дитачу �·олову більше клопотали инші 
речі, клопотало його життя, що ('Не ро

зібрано слово) нругом нього, виливалос.н 
то в л ю дські й ро змові , то в скотиня

чому реві , птичому щебетанн і , то зелені 

рослин> . 

6. «І все Чіпку займало, усе зачіпало, 

і про все він розпитував у свосї баби. 
Найбільше його дивувало небо з (землею
зак:ресл .) ясним с онцем , блі дим місяцем і 
блискучими зорями. Та1{ йому бабуся і 
почне усе викладати; 1·0 иноді слуха 

Чіпка, слуха та слухаючи і засне, а иноді 

й розщебечеться , ЛІ{ •гой соловейко». 

�����������-

п' ячу натуру. Бо й еправді - йшов пару
бок. На виду молодий ще, літ, може, до 

20, та й то чи с. Так і в друков., 
тільки за.иість 1 ) одмовля ла, 2) після 
біла - на грудлх вишивана сорочка, ви
глядуючи з-під свити. Червоний з нити

цлми поле теліпавсн до :колін , а висока 
сива шапка з решетилівсь1шх смуш ків, 

перехиллючись набакир, натякала на пару
боць1{у вдачу. Йшов справді парубок. На 

першпй погляд йому може літ до два

цяти добиралосю. 

<Літ за 20 (<а можє трохи й більmе»

закреслепо) до ({того случаю» зшкре
сле110) кріпацкої в олі, а може й більше, 
з того самоrо Ромоданового шляху (у 

село Піски - закресл ), що йшов пару

бок, вступав (якийсь закреслено) у село 

Піски захожий ( •чоловію захреслено)
у друков. <якийсь невідомий захожий). 

Я1< жайворо}шове щебетаннл , він роз

ливався в високім просторі, опускався 
нижче до землі, замирав-терявсn на по

лях ро злогих, підні��авсл знову догори, 

під хмари, а ві дті JІл ливсл якоюсь пла

кучою тугою, якимсп невимовним жалем. 

В рукопису 75 р.: Голос тонкий, гнуч

ний, дзвінкий так і розходивсп на всі 
бони, то розлпгався в високім п росторі , 
то слf!вся по землі, по зелених житах 

(останні 3 слова н.шщсано по вишкреб
лено.н.у) , то за�шрав (було наче) одда

ле:ки на полях розлогих, то вливавс я в 
душу якимсь несві домим щастям. Так і 

е друков. 3. 

lвап вa.iiicm1> цього�натtсав св�и ва
рі.ян.п�, mr:uй увійшов і в р. 75 рук. 1� в 

друковане euдami.ci-вif! слів «Чіпка сJ1у

хає й дума»". до «1 роз1шзує йому ба6а» 

(стор. 27). 

<Оце бу ло літом (<в суботу»- закресл.) 
як зайде вже сонце і спуститLсл вечір 

. на землю, вийде баба з Чіпною з хати, 

простеле рядно перед порогом, - бо в 

хаті душно-посідають '( «обоє»-закресл.) 

дожидати :Мотрі з роботи. Ориш1;а сяде, 

а Чішш - коли сидить , а коли й ляже. І 
просить Чіпка, щоб баба розказала що-
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7. Ті, що недавно виселились до Пі

сок, потягну'lь руку 3а Мироно м, почнуть 
лаяти Хмельнпцмtого, що, чому він не 

привернув їх до турка. Під турком легче-б 

було жити, він да.ттьmе, та й м 'як іше, ніж 
москаль . 

8. Rіпець po"itany у П. в ІІ р.-післ.п 
-слів «ЩО як те страховище , позирав з 

воріт на шлях своїми витрішкуватими 

очима (стор. 382). -Аж поки жид ЛейГJа 

·не купив за безцінок того міста і не за-

вів шинка. То під вечір иноді мороз по
.дерав по шrtypi п'яного, як згадають -

хто хазяйнував у тому будинку» . 

небудь . То баба й почне йому вюtладати . 
Слуха Чіпка, слуха, то иноді й засне 

слухаючи. А иноді розщебечеться, як той 

соловейко. Уже і ніч наста. ла. Засвітили 
зорі, замиготіли, заіскрились , Задивився 

Чіпка на небо». 'Гак і в друков. з деяки.л�и 
пезна"tпими відмінами. 

Ті, що недавно виселились до Пісок, 

повтікавши од панських лапок, потягнуть 

ру1>у за Мироном, почнуть лаяти Хмеля

•чому його перша куля; не минула , що 

він не привер<Іув їх до тyprta, а при

горнув до москаля». 

В друх:ов. цей уступ зна"tnо з.ніне-
п·ий-79 стор. 

· 

Спо•�атку Іван, в ІІ р. так переро
б�tв цей уступ: «А здале1tа з середини 

села увесь, як в огні, палав колись страш
н�;;;й па.лац . Теп ер (закресл. - •він») чор
нів страшний пала.ц і немов посилав uри

віта отій пустці-своїй роди•щі. Одначе 

швидко він оставсн СИ'рОТою і ту пустку 

купив за безцінок новий Лейба і завів 

шинок. Отже все ще й тоді иноді під тем

ний вечір мороз подерав поза шкурою 
веселих п ' янюг, як глянуть вони на 

хрест, що стояв, мов старець схилився, 

над шляхом. Зараз згадають, хто хазяй

нував тут•. Потім цей уступ тут-же 
в ІІ р. було папово перероб.л,ен,о тах:, 

як ми ба"tимо його і в друков. видаюtі

в тахому-аю виг.л,яді він, був і в ІІІ р. і 
за.лишився в IV'. 

11) Уривки з багатьма Івановими виправками в 11 р. 

П ана с 

Хутко-ж, Чіпко, мені ко
·рову напувати, бо ще-ж 
треба її :солись і доїти,-вже 
без докору гукнула до па
рубка мати, увіходючи у сіни. 

Чіпка не чу.в ТОГО гуку. 
Він уже випустив корову з 
загороди і одвнsrвав кобилу 
�д[нсел у стайні. Скоро по-

1) Друков. -чув. 

І в а н. 

П е г а й сл-ж, с и н  у, 
мені напувати корову , бо 

тре6а її ще колись і доїти! 
в с е т ак и з д о к о р о :м гук
ну ла JІІаТИ, в ступа ючи 
в с і н и. 

'І' а син не чув того до 
к о р  у. Ві� уже випустив з 
загороди корову і одв.а:sував 
од нем :кобилу. Шв и д к .> 

Рук. 7 5. 

Пегайсн -ж :мені корову 
напувати, бо треба (ж) ще 
колись її й доїти! (усе таки) s 

докором гукнула з сінешних 
дверей иати. Друк. трохи 
відміппо: пема с.аів, вал-

. ти«: в дужх:и, �;;рім того: з 
докором гукпу.;rа мати вже 
з сінеmних дверей. 

Син (уже) не чув 1) того 
докору. Він випустив з за-· 
�·ороди корову, о двазав од 
асел кобилу, - погнав до 
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шав, скоро назад вернувся. 

�'ільки все 11д110 вона з оч ей 
не ЗНІІКJШ. Rоли клав кобилі 

па ніч трави у ясл а,  то з
під траБи ЙО}fУ здалосл, що 

заблищали двоє чорних о<rей. 
- Та зтиnь, l\Іарюко! крик

нув він, :кидаючи траву, -

от причепилась. І позапе

равши усе, скоріше пішоn у 

хату. 

потиаn, ш в п д к о і назад 
вернувся. П о з а г а н  л в в 

затороду х у д о б у . А як 

п і д к л а да в на ніч кооплі 
тра ви у ясла , то з трави з а
б л и ща л и м о в д в і ж а
р и ни -двоє чорних очей. 

водопою. Хутко погна11, X)"r 
ко й на зад вернувся. Поза
ган.нв в загороду х-удобу, 
набрав в обРJJслок свіжої 

травп. (,:(алі іде tioв'ltй 

текст по вu.uiкpeбoietto.Ji1.y ). 

Зелена тр ава нагадана йолу 

зел е ну кореетку: 3нтанлчпла 

ніби знайома постать; він 
мерщій кинув у асла обере

мок ... йо�1у sдалоса, що � -під 

трави заблищаJШ, мов дві 

уrлини, двоє •rорпнх: очей. 

«31·ипь ти, М:арюко), с1,рик
нуu він, випрост-уrочи руки*). 

«От причепилась!» Швидко**) 

зачинив загороду і пішов у 
хату. (Так і в друк" irpiм 
слів

, 
вз.ятих у дужки). 

-- Та згинь, Марrоко, крик

нув він, кидаючи траву. От 

причепилася! Та ш в п д ч е 
з апер загороду і пішов 
в хату. 

«Дівчина сиділа (собі) на обніжку , на 

зеленій траві, і плела вінок з (со1шро1t) , 

ромену, трав'янок 1) і других квіток, що 

росли по полю. Сиділа вона собі спиною 
до того місця, звідки 2) скривсл Чіпка " ) . 

l{ругом неї (кві тки) 4) порозкидані (ле
жали) &), вона 6) [іх авязувала ) , сплітаЛ:а 
до купи і стиха співала лкусь [сумну] 
[пісень куj 7 ) . Вітер [тихенько] [тяr] і 
розносив 8) її. журливі 9) співи. По сум

ному личку 10) [видно було, що вона жу
рилась �огось, думала якусь тяжку дум
ку, не дослухаючись до того, що співала 

тихо. Правда,  і співала вона не пісню, а 

так, що Господь на душу положив, що 

само з серцл просилосл - лилося»]. ***) . 

В P!JKOn. 75 р., .як і в др ух. тут JitU 

ба'tимо вtta'tнy від.міну: 

Дівчина сиділа на обніжку, на зеле

ній траві, та плеJІа вінон з ромену, со

нирок , трав'янок і других польових юзі

ток , що тут-же недалено ва луці розсти
лались чудовим цвітним килимом, напу-

. валИ пахощами повітря. Вона сиділа спи

ною до того місця, знідкілл підкрався 
Чіпка . l{ругом неї обсипано буJІо квіт

ками, натрушенv травою і повна хвар
тушина того по·льового добра розстилалась 

на ноJ1інах. Дівчина знай опускала туди 

то одну, то другу руну, витяг ала кві
точку по квіточці, підбирала один кол.ір 

до другого, сплітала до ку пи , перев'лзуючи 

гнуч1шми петровими батогами. Одначе, ро
бота цл забрала не в сі її д 1'мни: дівчина 

стиха співала. Тихеньний подихав вітер, 

ворушив (рук. 75 р. шевелив) їТ невеличкі 
чорні кучері , що повибивались на висках 

з товстої та довгої коси, малв черво

ною широкою стьожкою, заплетеною в 

косу
, 

і розносив по полю журливу пісню. 

По сумному голосу, по.задуманому личку 

можна було помітити, що дів ч ина не жила. 
без лиха (Дру11:. 54). 

*) Друк.: 3 траюr руки. **) Друr>.: Швидень1tо. 

*** ) Слова вв.яті в дуж11:и Іван, закреслив. Вставпв Іван: 1) Сокирок" 2) Звідкіля. 

3) Парубок. 4) Лежали. &) Rнітни, а. 6) Брала нвітну за к віт;:ою . 7) Пісню. Тихенькй' 
подихав . 9) По полю. 9) Ті. 10) Можна було помітить, що й вона жила не без лиха

, що tF 

її гнітила лкась невесела дум1tа. 
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Лк виправллв Іван текст Панасів навіть в останні часи, перед утвореннл:м 
IV редакції, ми можемо ба,rити із отаких прикладів: 

П ан ас. 
Чіпка, JIE вийшов з дв о

ру, тах і наліг на свої ноги. 
Йо1•0 ллхо �tчало у :місто, 

йо�гу хотілося л ерелетіти 

тудп. Шллх лежа в по ·УЗ його 
землrо, по-уз мосюшевпй ху

тір, та не длви вс Jr Чіпка те

пер ві на l'олу tтерню зещ1і , 

пі па Гудзів будн1101t-одnо 
чесав, І!ОХИЛІШШІІ l'UЛOBY на 
i·11 уди, та слухаrочи того І'О

лосного голону, і!КШІ niд

HH.lIO його стривожене серце. 

'f)T<t йо1•0 давплu, жаль і 
досада; у ду}щі перед очш�а 

розвu p!aJшc:r �трашиа утра

та землі. - Що тодр думав 

він, - усе пропало. Землі не 

стане - її не стане. Бий вас 

сила Божа, 11рох.1J1ті! ll]JО

мо впв він у �·олос. 

'L'enep він са�1:1 п роходив 

по-уз l\IOCJ(aЛCBOl'O двору: Шt 

хвіртці стояла ГалJІ і давн о 

вже дивюшсь на його, хоч 

він �а своєrо досадою і не 

nрюrічав тоrо. 
;-- 1\01·0-ж нй noб'r. с ила 

Божа?- л10бе 11ь1tо обізвались 

вона до йо1·0. Чіпка підвів 

�·олову і затінав�ІІ. Він не 

ждав її б<tчитп у та1шй час; 
тепер бажав краще прuвалп

ТПСJІ, uби її не бачптп, з пеrо 

11е башшатп, він не міг аов

еін говорити тепер. Лайка 

та ІІ рОRЛЬОІШ бігал11 у його 

в д�·мці, а сдоnа доброго ne 

було. l'pi3HO, сердито зпр�;

нув він ш1 .Галю, аж з її 

виду збіглu. nесела усміш1;а. 
Вона ще ніколи не бачпла 
його таким і 3лш;,1Jшсь того 
с1рашного поглJІду. 

- Лихих лrодей, Г<шш, 110-
шrха.юч1r roJioc, одмови в 
Чіпка на її . nитаnна і по 

вернув до хвіртrш. Галя по

вернулася, скочила у двір, 
зачинила хиіртку і чутно 

1'ідьки залопотіла двором. 

Ів а п. 

Чіпка, т і л ь к п вийшов 

з д вору, так 1 наліг на свої 

ІІОГІІ. ЛИХ О Й О ГО �І Ча Л О 

у г о р о д; йому в о д н у 

мп нут у ]{ОТЇЛОСЬ переле

тіти туди. Шлях леж<L в п о з· 

його зещпо, м ll)I о �1 ос к а
л е в о І' о хутора. О ж е не 

дпви вс л т е п е р Чі п к а пі 

па ч ор п о - жовт у ст е р-

11 ю, ні 1ш Гудзів б і л и й 
будинок; в і н одпо чесав 

ШЛЯХО�І П ОХНІОНИВШИ 

голову. Туга, жаль та досада 

о б х о п п л п й о г о с с р ц е; 

у дум ці в е }J т і д о с ;1 о д н о 

л 11 х о-утрата sемді. «І щ о  

л б е з з е мл і? ду�шв він " . 

людськпй л о п их а ч " . 

на й �1 н т. Беs землі - усе 
пропало. 3е)rді не с •rане -

її не етанс. О, бпіі вас спла 
Божа, проr:ляті! не з чу в с JI 

сам, JI :к промовив у голос, 

сале порі:впJІвшись 3 

хвірткою у москалів 

двір. 
Па хвіртці сrоJІШІ. Галл. 

В о п а давно вже й о г о на

г л JI д і л а, -- т а в і п 11 с 

прrшічаn її. 

- :Кого то т п пр о Ели

п а є ш т а к? любень"о обі

звалаеь вона до нього. Чіпка 

під вів .голову - і с та в, JI к 

в ко п а пл й. Вirr не ждав її 

бачпт11 у такий: тя ж :ки й 

ч ас. По б а ч и вш и, зо в-
с і �І 3 Л і Ш а В С Л. В і ІІ 

с т о JI в, д 11 в 11 в с я п а 

неї-і не �rіг сл о в а в1r

м О 11 ИТ n: Й О І' О ЛИХ О ОД і

б ра л о у й ого і и о в у . 

Од на лайка та прокльони 

бігашr у нього на думці, а 

с лов:�. не було. Він сердито 

зиркнув па Галю і п е п :i. ч е 

3 д у в веселу усмішку s 'і ї 

ясно г о виду. Bona ще ні

коли не бачила його т а

:к ого грізног о п о г л я-

В р. 75 р. і друк . .ми 6а

"tи"1ю такі від.міни від 

тексту Івана. В друков. 

такиІі текст: 
Чіпка т ільки вийшо в 3 

дво rу, т�tк і наліг на свої 

но І'П. Лихо його �1чало у 
город; йолу хотілося: нере

летіти туд11 (текст lla!J.aca). 

Шюrх у Г е т ь Jr а н с ь :к е 

лежав п о в з його землю , 

�ШМО М Q С ІС О ВС Ь К ОГО ху

тора. '\'а не д1mпвс JІ тепер 

Чін:ка ні на чорно-жов ту 
стерню н а н о .1 і, п і на 

б і Л JI Й і В е р Х, Щ О О Д Шl 

тільки й в и г л я д а в 
з - s а в и с о 1; о r о п а }J-

1t a н y �10.с:калев о г о  

д во ру. Чі п к а чесав 

ш л я х ом, 3 а Е .Іі о п о т а· 

ний однією дум:коrо

п р о а е мл ro. ':І що л без 

3е)ІЛі? В е р Т И Л О С JI В 

й о г о п о х п ю п л е н і :й г о-

. л о в і. - Людський попихач, 

наймит. Без зе)rлі -- не м а 

в о я і. 3 е мл л т е б е г о

д у є .. хазяїном робить 

А без землі - усе пронало, і 

иоя надія пропала. - «Що б 

в и е а 3І п п р о п а л п, nро

"ллті! с а3І не зчувся, л Е 

зірвались с л о в а з 

л 3 п І• а. - <К о м у Т о Т П 

д о б р :i. т а І\. о r о ж п ч n ш? 
лю бень к о обі3валась Галя до 

йо1·0, на хвіртці с тоя. Вопа 

ВJ&е давно його нагляділа, 

тіJІьки він не примічав її. -· 

Несподівана стріча як обва

рила Чіпку. BiR nідuі в го

лову, ПОДІІВНВСЯ - де він, 

�·лшtув на Галrо - і пе �rіг 

с.11ова вшrоnптп. ГалJІ стоJІла 
і собі дпюrлась па його, 

пі бп з усмішкою, - nібн ра

діла, що тах несподівано 
захопила Чіш;:у, що він за
мішавс:r. . - Л, бач,

" 
перелл

Еавсл й т11, а ще парубок ! 

зацокотала. вона. Чінка сер-
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І nона лтекла r1рко вп
иовиn са]І до себе Чіпю�, -
не схотіла підождати. Поди
nиnсн на nорота, немов хотів 
""іх nоглндом знести, похпт<tВ 
J'ОЛОВОЮ, підпав ноги і знову 
почесав, тілиш видко шля:
хок 

(Дописи JІ,.1пасові після, 
уrпворенпя П ред.). 

Чіпці с·rало шкода і Га
лини, страшної і божевіль
ної Галини і Волоха, уже 
п'яненького. [Обох їх заїдала 
нуждR, обо�r Ї!І далася: nона 
у знаки - закреслепо]. Як 
бажав у сей час Чіпка -
{)утн багатшr, - nіп-би по
]lЇГ їм, nін-би вирлтунав 
від нужди. «Бог зна,-дума 
Чіпка, - може се довело і 
Галину до бо;;:,евільности і 
Волоха до ш1шrюш. Що то 
багатство, достатки: і те пл о 
при йому, і затишно. Багато 
за його л10дJ нолнгло, багато 
сил uитрачено та ще й по
]tоже (?) й стратиться. Гос
поди! де ж твоя правда? Ось 
тепер і в мене»". І розігріта 
дую:са почала перед шш 

свої визерунки юrводити". 

( Дon.иcit на ар1;;:;ииrх). 

Світо11 приїхав від губер
натора чиновник на слід
с.твіє но жалобі Варепиченка, 
та ро3питавшись прамо по
кот1ш на те n'11не гульбище. 
Увійшов у хату, nрнuітався 
та й подаu <синові• до рук 
напір від губернатора. 

ду - їй чогось страшно 
стало. 

Лихих людей, Галю,-по
иихаючн голос, ле д в е од
иовив Чіш:а і повернув до 
н еї. Галл с обі поверну-

, лас11, скоqила у двір, зачи
нила хвіртку і ті ль ки' 

ч у)' но залопотіла дворо�. 

І вопа втекла! l'ірко ви
моnив сам до себе Чіпка. По
дививсл віл па ворота-и о в 
б И ІІ О Г Л Jl Д О М 3 Ні С ЇХ, 
похитав головою; n о в е р
и у в с л  і з п о в у почесав, 
ТіЛЬІШ ВИДКО ШЛіlХО�І. 

(Виправки Івапа в Папа

сових дow.Jcax. В са.пих 

дonitcax Панаса вил�равок 
Івапа пемає . Вр. 75 р. так 
як у друковано,11,у): 

Чінці так стало шкода 
божевільної сеетри Пороха 
та :малпх діток! •Може вони 
голодні й холодні», думав 
він. {От, 1rк-би багатство, -
чи дійшла-б вона до сьогs? .. 
Лк�бл то багатство. --А то
от, останню зе�rл10 одби
раю1•и. 3нову повернула 
його думка 1ш землю, - но
чада перед пим свої виводи 
внводпти. (др. 164). 

В сал�их дописах виправок 
Івапових пел�а. 

Світои задвеленів дзвінок. 
Див. додаток М 13, 6. 

дито зиркнув на неї- наче 
здмухнув веселу усмішку з 
її веселого личка.-<Лихим 
людям, Галю>, понижаючи 
голос, ле;�;ве одмовив Чіпка 
на перше питапнл, та й 
иоnерпув до хвіртк,.и. 

- Гала собі новсрпулась, 
скочила у двір, з:�щепнула 
хвіртку і тільки чутно - за
тупотіла двором. 

І вона втекла! гірко 
вимовив Чіш�а: не нідож
дала, не побалакала. - По
г лллув він ю1 ворота, на 
хвіртку, мов-би ногллдом 
зніс їх, і похитав ;1;урливо 
головою, повернувсл-і знову 
почесав далі. 

В р. 7 5 р . . 1iu ба'�и.но тіль

ки пезпачпі від.1>�іни в 

словах в порівпяппі з 

друковани.и, текстол�. 
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- У 12 1·одпн, 1ca::i:e, прп
ступшrо до ді.�а" а •rепер 

піду спочину, - та й вий

шов з залі. 
Яr; грі)І торахну·в, як блл

скавю1 шиор1·11ул<� по11і•к 
1орбою н·ппо1·0 шшс·rва. Нее 
3р;1зу 3іl'ПІХЛО, HU)lOB 3амсрло. 
Як ВНХО�І,JШ ЧПНОUШІК 3 залі, 
:його pnuyчi c·ryшri чутно 

бу ло серед тії ·ТИХОЇ ТИШlШІІ. 

Ос1 nонп вже n 1сорпдорі, в 

сінях, ос1, і замерли. 3адзве
nів дsnінок, і рвону лп копі -
поїхали. Пішов тІІхІІй-тлхшt 
гоміn по хаті, паче nітер по

війнув no�riж дпетвою -
ТО пронuСJІОСІІ шен'І'аІІНІІ. 

ІІІ. Остаточна обробна деяних варіянтів Іваном для IV р. 

В!}М е ПІ р. 
Посеред двору, недале'lко від хати, 

стояла не молода вже молодиця, біднень· 

ко зо дя �·нена, - год! в ала з помийниці 

свині. Снинл на в весь ріт хламаJJа, а 

коло неї крутився, не знав, з якого боку 
підступити, невеличкий кабанчиrt: йому 

притьмом бажалося: встромити в помий
ницю свій гостренький писок - і він знай 

одпих ав ним свиню від помийниці. 
Свиня не піддавалась. Як-же він уже 

геть-то обридав їй, вона повертала.сь і 
зо-зла rtycaлa f-!енажеру. - «Гладкий, аря! 

кричал.а на йогQ молодиця. - Ще не на

ївся:. - От проюштий! ці;Jе корито ви

пив - ще лізе». 

Ка.банчик буцім-би то й слухав. Од

ходив трохи в бік , підіймав одно ухо 

в1·ору, друге опускав униз, ПОГJJІІдав скоса 

на свого ворега та жалібно гув. О же, 

як тіль1ш свиня виймала з помийниці 

своє рило, та зажерливо рвала на землі 

шматки витягненого суха рл, - кабанчик 
прожогом кидався: до помийниці, мов три 

Дні не їв. Тоді молодиця: шукала дубцл 

й одгонила ненаситу прожору уже прутом ... 

Розділ, IV' у ІІІ р. по'Lиnа<Jсь так: 
Отаr{ жив Чіпка, ріс, вироuтав в го

лоді та у холоді, у злидннх та недоста

чах. І все сам собі , як 'палець. Другі до 

дітей, до {'урту, а він усе самотою, само

тою. Чіпка мав добру пам'лть: з неї ні

коли не виходила думІ>а, що він {Виро-

Випраелепо е IV' (р. 75 р.) так, .т;; 

у дpyiroeano.лiy (стор. 7), тільки за

.л�ість хапати - хламати, одгонила... І{ри
rtом-кричала на, після ненажерами нема 

нічого, 1�іслп, аж поки - стоїть - не. 

Іеап .мабуть заліпив цей текст і 
мабуть сам па1�исае той, що ми ба
'Чимо у друкоs.- стор. 30. 
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док», « запарток » , та не з абував і бабиної 
ради. Забереться було в бур ' яни, нарве 
1шіток, наз бира кузьок, та 3 ними й граєть
ся нишком." А хай-би хто зай111ш його! 
Чіпка ні кого ве боявся, бо Чіпка ще ве 
бачив страшного, а ті ль ки чув від баби про 
бога грізного , так-же бог страшний злому, 

а Чіпка бога не боїться, бо Чіпка добрий»· 
3. Уривок щ,о сл�ерть ба6,и в ІІІ р . 

.мав такий в�tгдяд: 
<Лежить баба на столі у ха ті , хрест 

в руках, свічка в головах. Та-ж баба -

тільки очі заплющила, рот зціпила. Прий
шов піп, дяк, люди зійшлися, - узяли 
бабу, понесли на кладовище, rкинули у 
яму й: з агребли" . Мотря плаче, Чіпка не 

плаче. Йому ті л ьки чогось страшно та 

жалr�о. «Нема бабю , думає він. « Умер ла 

баба. Не буде більше баби." Смерть узлла 
бабу. А що -ж то за смерть? Хто її знає?" 
Од ко го вона?" Кажуть: од Бога! На що 
ж він добрих бере? Що вони кому запо-
діяли?" Невже і він живе кривдою? Ой 
ні! ні! Тут щось не те, щось друге. Го-
вори, дивись, а тут - рот зціпило, язик 
одібрало , очі заклепило ". Кидають тебе 
у з емлю , черви точать". Не чуєш! Ух! 
страшно, страшно». 

Цей уривок в ІІІ р. Іван заліпив 
кдаптико.л-� паперу, на ньому його ру
кою бу.ло написаtІО .ма.1ю не такий са
.�шй варіт1т,який ми зttаходuмоі в друк. 
видапні і яп:ий .иабуть •tи не він-же 
ma1;;it й паписав, тідьки в ГГ р., по
рівнюю"tи до друкованого після «німота• 
бу.ло ocmamo"tнo вставлено фіялковu.�� 
"tорпидо.м шепробудна>, а «нерозга
дана» було в11прав.лено па «нерозга
даний» і віднесепо до «холод». 

Та�шх прикладів, коли Іван, користуючись з Панасового тенсту, витво
рював свІи, можна навести силу-силенну- але ВСІ ІХ можна встановити 
тільки критичним виданням роману. AJie і з того, що ми говорили й наво
дили, видко, як багато попрацював Іван і нац стилем, і над фразеологією 

роману. 1) І коли ми порівнюватимемо мову, образність обох братів, то 
nалшо котромусь з пих дати перевагу. Тут ми бачимо щасливе сполуч�нвл 
двох не аби-лких художніх сил, які тільки в такому випадкові П могли утво
рити щось псnпе, щось артистичне. Що-правда, з усієї роботи, яку проробив 
над романом Іван, видко, що думка у нього була гостріша, глибша як у брата
отже Іван був і старший, знов-таки і освіту' здобув вищу, до всього мав 
безпосередні зносини 3 ДрагомановИJІІ. Та художнім хистом своїм брати, 
можна сказати, столли на одному рівні. І велика mrюда, що Іван кінець-ніпце:м; 

так захопився службою, що згодом зовсім покинув літературну ділльвість. 

Історія, нк утноривсь ро11rан «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», окрім 

ціrtавих даних про художню ді11л1ність наших письменників, подає чимало 
:матеріл.�у що·до історії укра'іпської ду;uки на Україні2) за 70 р. р. мину-

1) У своїх замітках на Ш р. він наже, що нрлчкою сидить над ру1<описом (див. 

додатоr' No 12, с тор , 3)-цей р-укопис був у нього 4 міслці (див. там-же, стор, 5). 
�) Цікаво, що починаючи працювати над рома ном, приблизно ще в 1874 р., брати 

захоплювались гетьманщиною, -див. додатки No 19 і �О, - а далі вже вони почали 
звертати с в ою головну увагу на соцілльні питаннл (див. додатки № 19 і 20). 

ЗАПИСКИ ІСТОР,-ФІЛОЛОГ. ВІДДІЛУ УА111 КН. V. 10 
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лого сторіччя, показуючи, як вона глибоко с.агала в причини пародпьоrо 
горл і лк вона розвивалась у звлз1tу з поділми в росіИській державі. Заду

мано його в невеликих-таки розмірах (на початку 70 р.р.), лк картину при

ватної нещасливої долі Гнид1tи-Чіпки, хоча И через громадську неправду 

(через втрату, землі). Та далі роJІІан цен, n міру того, ЯІt розвивались нові 

економічно-сусп,ільві відносини, що с1tлада.'ІИсл на Україні, післн скасуваинл 
кріпацтва, все більше й більше поширювавсь різними епізодами про хабар

ництво урядовців та сваволю панів (епізод -про Пороха і Чижика, Пави 

Польські) , а в картині бенькету дворпв з урядовцем ми вже бачимо ту 
реакцію, лка запанувала в російській державі в середині 60 р.р., в ЇЇ пов· 

ному роз1шіті, і чуємо відгу1ш того руху, лкий зветься «хожденіем'Ь В'Ь иа

род'Ь» (початок у 1873 р.): па бенькеті мова мовиться «про напор'Ь безумнЬІХ'Ь 

соціалистических'Ь идей, котрі тепер злочинці розсівають всюди>. Цю сцену 

написано ду;ке гостро (особливо в первісній редакції у Панаса) і б'є вова, 
т. с., не 1ю голобл:нх , а по коню, покаяуючи, як «привилегированвое сосло

віе>, «имущіе классLІ» вкупі з адміністрацією дбали за наро,п:ніП добро
бут. І величезну шкоду було зроблено для розвитку українського письменства 

тим, що цей роман пе міг з' явитисл свого часу серед у1tраїнської публіки: 

він робив перелом в історії у1tраїнського письменства й показував широкі 
обрії служінпл словом інтересам народу. Автори в цьому романі справді вико

нали ті обов' лзки пись:меппика, що їх ставив собі Панасів герой Телепень в 

його оповіданні «Лихі люди» (Товариші) . І цілком слушно каже Б. Лепкий, 
що 1юли славетний М. Ю. Юзефович писав у своїй запис,ді 1871 р., що 

сучасне українство є <�:пичто иное, как'Ь попь�тка, которой мас1шруетсл 

чистf;іішіfі: соціализм'Ь», то він н�наче мав ва думці й оцей роман - «Хіба 
ревуть воли , .�ш лсла повні?». 

Те поширепнл громадської думки у наших письменників, особливо у 

Івана, про лке ми буди ш1.зал:и, і лке відбувалосл під упливом тієї реющії, 
що пош11рювалась у росіПській державі вже з середини 60 р., :можна гадати 

(па підставі тих матеріалів, що стосуютьсл до історії романа «Хіба ревуть 
воли>-'), робилось ще fi під упливо:м М. П. Драгоманова. 3 НИl'tІ, очевидлчки, 

Іван підчас утвореннл роману листувавсл, бо Панас у своїх замішах ва 

І ред. пише, що він «еогласію М. П. на предварительную критику (романа) 
обрадова:rсю. Отже в утворенні цього роману є П Драгоманівська часша -
1t0ли не його безпосередні поради, що він Їх міг подати, то Пого глибо1tі 
ду:uки. Їх він посіюз у Івана, Іtоли той під його проводом готувавсл до 

вступу в І{иЇnськи:П університет. Ду11ши ці в середині 70 р., коли оста

точно сrtлались поr ллдп П самого Драгоманова, виллллись у Івана в певний 

rро�ш;�ськиИ сnітоrллд, лкий потім, в 80 р. р.·, на жаль, значно змінився. 

Михайло Марковський. 



Uпроба проаналізувати твір О. С. Пушкіна "Обвал'Ь ". 
Дробясь о мрачньtя скаль�, 

lІІумят-ь и пенятсл валь�, 

И надо мной кричать орльt, 

И ропщет-ь борь, 
И блещуть средь волнистой мгль� 

Вершпнь� горь .  
ОттОJІЬ сорвался разь обваль, 

И сь тяжкимь грохотомь упаль, 

И всю т-Вснину между сналь 
Загородил'І>, 
И Терека могучій валь 

Остановиль. 
Вдругь, истощась и присмир-Ввь, 

О Терекь, тьr прерваJІЬ свой ревь. 

Но заднихь волнь упорньrй гн-Ввь 

Проmибь сн-Вга ". 

Ть� затопиль, освиреп-Ввь, 

Свои брега. 

И долго прерваннь�й обваль 

Неталой грудою лежаль, 

И Tepertь злой под ним'L бі>жал'Ь, 

И ПЬ!ЛЬЮ ВОД'Ь, 
И шумной п-Вной орошаль 
Ледянwй сводь. 

И путь по нем·ь широкіfі шель, 

и ІИНЬ с1:акадь, и ВЛОІ\СЛ воль, 

И своего верблюда всл'J, 

Степной нупець, 

Где нwні> мчитсл диmь Зол'Ь, 

Небесь жилець. 

Перед нами один з найбарвистіших творів Пушкіна. Він приваблює 
й чарує лсrtравою образністю змісту, І'армонізованим з ним звукописом та 
принадою ритмостилістичної своєї концепції. Коли лскравість і принада пе 

підшІІ'ають сумнівові: компози:ціл tt ритмостилістичне «л» віршу даються, 
щоб їх науково проаналізувати, то далеко пе тait просто справа стоїть s 
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душею, ідеєю даного твору. Адже-ж життл його, лк і вслкого иншого, 1t 

осередку читачів та літературно-художньої критию[ часом не 3бігаєтьсл 
3 тими амоціл.тьними рухами, лких мимоволі в кладав поет у процесі праці 

над твором. От qерез це останні зустрічають у дітературі й житті далек(} 

неоднаrювпх тлумачів. 
Це ІЇ зрозуміло, бо тут усе sалежип. од властивостей того, хто аперце

пує: його світопочу1•тл та світогляду - цих двох боків аперцепціИної при-
роди читаqа іі критика. Адже «поетичниП образ у кожного, хто ро3у111іє· 

його, П у rtожному окреn1ому випадrtу ро3уміннл 3нову й 3нову утворює собі 
3паqінвл» ... (Потебня, И3'Ь 3аписок'Ь по исторіи словесности, 57). 

«Значіннл його мінливе, :можна ви3начити його тільки в кожному окре
:мому випадку, 3дебільша-ж воно бе3:м:ежне» (таl\1-ж, 101. Докладніш: Маш

кин, Критнческие во3sревил Потебни). Так н.а3ав Потебнл, посилаючисл на 

;цумrtу Гумбольтову, лкий sапевнлв, що кожен витвір мистецтва не ЄpjoYJ 

а ЄvЄрjєtа.. Инакше к а�учи, читач поетичного твору аперцепує ЙОІ'О, витво

рюючи нові образи й новий 3Міст - ідею. Це твердженнл геть аж до тепе

ріщнього часу не тільки пе відrtинуто, ба й навпаки - його підтверджено 

ни3кою досдідів і мають його 3а непохитниП 3акон, що визначає сприй

:м:аннл l\ІИСтецьких творів. 

За лс1tраву ілюстрацію до даного лвища :може стати й життя серед 
читачів Пушкінського О б в а л у. Так, одні з rtатегоричною певністю за
являють, що О б в ад 'Ь - художнє відтворюваннл сторінки з життл кав1tа3ької 

природи (БєJrінськитт, Анєнrtов); инші вбачають в О б в ад f; боротьбу вільних 

гірплків з Їхнім- гнобйтелем-Російським Урлдом (Поліванов-Вснr'еров); треті 

характеризують О б в а л: 'Ь як епізод з особистих переживаннjв самого поета. 
О б в а л: 'Ь це тільки символ цих переживаннів (автор даної праці). Де-ж 

правда? 3 1шм погодивсл-б поет? Чи він указав-би на четверте тлумачепнл 

свого твору? Відповісти па ці питання можна, детально аналізуючи лвища,. 
що попереджали творчість О б в а л: а та йшли поруч неї. Тільки така ана

ліза може дати ключа до правидьного тлумаченнл віршу, що :його розглл
даєтьсл. Перейдімо до неї. 

, Бєлінсшиfі, а за ним Аненков, і ра3о:м: 3 ними, звичайно, більшість, 

дітературних робітників та читачів, б ачать в О б в а л-Б художнє зобра

жепнл 1tавка3ької природи. Бєлінський .каже: «Длл Пушніна вова (природа), 
була, новна невюювл:енпого, але 1\rовча3ного 3ачаруваннл, жива картина. 3а 

spaзort Пушкінського замил:увапнл природою можуть правити пієси: «Ту ча> 

П «О б ва л 'Ь» (Бtлинскій, Стать11 о Пушкивf;, Ред. Ив. Га3у:м:ви1ш, т. П, 

ст. 88). «Не вва.жаючи па рjзний зміст цих пі єс, обидві вони - :м:аллрство & 

поезії� (там-же, ст. 90). 

Анєrrков стверджує дуюtу Бє.'Іінсьrtого. Він каже: "<ДонР, «Деш1баm'Ь»· 

(7 вереснл), «Монасть�рь на R.авказfJ» (20 вересня), «Rавказ'Ь» (того самогQ;� 



СПРОБА ПРОАНАЛІЗУВАТИ ТВІР О. С. ПУШКІНА <ОБВАЛ'Ь» 149 

'Числа fi 111іслца), «О б в а л 'Ь», з французьки�r пояснінннм до заго.11ов1tу н дуж
Іtах «А valanche» (29/30 жовтня)- все це нечувано свіжі fi разо]\( з тиlІІ 

�сміливі 1tартини природи, що явлають собою перлини описової поезії''. (Аннеп
ков'Ь, Матсріалr;r длл біографіи А. С. Пушкпна, т. І, ст. 220). 

Я:кушкін активніший: він у своїй полеміці 3 приводу розуміннл О б в а л а 
Полівановим, лк твору, що символі3ує боротьбу гірняків з росілнамп, кате
горично запевняє: «ДЛJІ жодного читача, гадаю, немає сумніву, що в даному 
віріnі піюйсінької алегорії знайти не можпа: Пушкін просто з11rа.11ьовує 
.вартипу природи, яку він бачив са1\1 (Перша строфа) fi. переказує виш1.док 
з обвало111, про що він чув ... Всепь1tа пієса просто дає малюнок кавказької 
природи, без ніякої а.11егоріЇ» (Я:кушкиu'Ь, Статьи и замtтки о Пушкин11, 

'СТ. 150-155). 

Збільшувати кількість прихильюшів таrtого погллду на вірш, ЩО ці'ка
RИТЬ нас, та наводити витлги Їхніх творів для: мети цієї праці зовсім пе 
потрібно. Треба було тільки встановити тип тлумачіння, що, звичаfіно, 
.досить ясно зроблено за д опомогою наведених цитат. Прихильникп розу
міти, О б в а л 'Ь я:к «описову поезію», без віf)к ого втілення та алегорії, частенько 
посилаютьсл на опис Пушкінш1 обвалу в прозі, в його «Путешествіи В'Ь 

Арзерум'Ь». Це 1\1ісце з «П утеmестnіл» конче треба навести цілком не тільки, 
щоб зміцнити твердженнл Бєлінського---: Анєнкова - Я:кушкіна, але також 
і в інтересах дальшого викладу. Ось вово: «Дорога Йшла через обвал, юшИ 

ставсл наприкінці червнл року 1827. Такі випадки бувають звичайно кожних 
сі111 р оків. Величезна брила, зриваючись, засипала Межиrір'л на ціду вер
,ству та загатила Терек. Вартові, що стояли нижче, чули страшенниfі гур-
1йт і побачили, що річка хутм мілішає й за чверть І'Одини затихла й 

виснажилась. Терек прорвавсл Іtрізь обвал не раніш лтt за дві годині. Ото 
JJiн був жахливиfі. 

Ми Іtруто підіймались вище fr вище. Ионі грузли в пух1юму сніl'у, під 
якпм дзюркотіли струмки". 

Тоді л почув l'лухий гуркіт. "Це обвал", сказаn мені 11. Огарьов. Я: 

оглянувсі і побачив збоку снігову брилу, яка зсувалась і поволі з'їздила 
з крутизни. Малі обвали тут часті. Topirt російський візник Їхав Rресто
вою горою; обвал зірвавсн: страшна брида звалилась на Иого підво,n у, про
ковтнула віз, конл. й селлпина, перевалилась через дорогу И покотиласr, у 

прбвалля із своєю здобиччю:». (Пушкин'Ь, у вид. <tllросві>щевіе», т. І. 477-8). 
В примітці до ць ого уривку з �Путешествіл» коментатор-редактор 

Морозов додає: «Пуш1tін Їхав Військово-Грузинською дорогою по Байдар
с1.коJІІу :межигір'ї, що славилось багатством на снігові обвали." Решту 
від зимпіх обвалів зустрів і Пушкіn, 1:ідіймаючись угору по Баnдарсь1tому 

:межигір'ї» (там-же, 677). 
Тут :маємо два факти: відомиfr обвал року 1827, за ньоІ'О Пушкін 

..знав тіль1ш з чутоr\, та 11rалиfі об ·a.:i, що 1rого поет спо стерег ав особис'І.'О. 
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До того-ж наш мандрівник був почасти знайомий І з наслідками - він 
про�здив по останках одного 3 них. 

Порівн.ання пр о з а ї  ч п ог о та п о ет и ч п ог о обвалу, а так с амо 
порівплнпя О б в а л а з творами :К авк а з 'Ь, М о п а с  т и р  ь п а :Ка з б ск і:,. 
До п 'Ь Де л и  б а ш 'Ь, П е п ді; п л fi сл б р  ан н о И с л  а в о й, що Їх напи
сав Пsшкін nід вражіннлм кавкаsь1tоЇ обстановки, - змусили тлумачити 
О б в а л 'Ь лк тільки «описову поезію» . 

Але наврлд чи правильно буде так підходити до розуміннл О б в а л а. 

:Коли-б тут був лише звичайний опис природи, то акт творчости був- би 
епічншї, але в О б в а л і; Пушкін далеко не епічний. Трети строфа, що 
закіnqує перший акт поетової творчости (вірш витворено двома заходами: 
перших три строфи 29 жовтнл, решту дві- 30), лсnо говорить про особисту 
зацікавленість Пушкіна в герці між обвалом та Тереrюм. Персоuіфікаціл 
останнього - rocativнs ethycш на Пого адресу, лnne співчуттл П:о111у- вс� 

це говорить за т е, що Пушкін має па оці не звичайниfі опис природи. Ца 

останшr була тільки repoнssoir'oм длл художпика, лк це 111ожuа спостере
гати хоч-би у поетів Озерної Школи в Шотландії, а в першу лінію у 
Ворсворта, що його описи природи Пушrйн шапуван (Див. нарис у чорнетці 
«Суро1шй Данте не презирал'Ь сонета», Пуш1шп'Ь под'Ь ред. Брюсова, т. І, ст. 32): 

И вь наши дни пл-Вняет·ь онь поета; 

Ворсворть его орудіемn избрал'Ь, 

Когда вдали ОТ'Ь суе тнаrо св-Ета 

Природь� он-:r. рисуеть идеал'Ь, 

Вірші «Кавказ'Ь» та «Монасть1рь на Rазбек'І>» говорять саме проти 
наведених поглпдів 3гаданих літературних крититtів, бо ці твори, лr� поба
чи11rо в дальшому, теж не лвлпють собою т ільки «описову поезію». Тут-же 
досить зазначити, що Тере1ш, лrшй «бьеrсл о берег'Ь В'Ь враж дt безполез
поП)', прирівнюєтьсл до нестри11rаної вільности, що ЇЇ «закопм т'І>спят'Ь». В 
О б в а л t вільність Терека тиlІlчасово стіснив спіговюї обвал, який зірвав сл 
� надхмарної ·височини. Такиfі самиfі· repoussoir є природа і в Мо на
с т ьт рі н а  :Ка 3 б е  1t t: пишне шатро І{азбе1са конче потрібне длл поета. 

Туда б'Ь, сназав'Ь прости ущелью, 

Подняться Н'Ь вольной вЬІшин-В. 

каже Пушкін, і цл дуlІlка проходить Іtрізь увесь твір нашого поетя,. 
Природа, таким чином, не є самоціль; вона тільки тло длл зобра

жеюrл душевного настрою та переживаннів поетових, лк те 11ш зустрічаємо 
у Рафаеля та Рубенса, у Леонардо та Веронеза, лк те є і в поетів «Озерної 
m1tоли», що її добре знав Пушкін. 

· Це fi зрозуміло. На прагненнл Пуш1tінове до природи впливали со

цілльні умови його існування. Належав поет до верстви того велюtопоміст
ної шдттхтu, що поволі бідніша.ш П втрачала економічний І'рунт, такий 
необхідний длІІ ЇЇ пе3а,1ежного існуnаннл; це ми спостерегаєlІlо й у родині 
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Пушкіних, особливо-ж в самого Олександра Сергіfіовпча. Р аз.-у -ра з пе стає 

грошей, - у звлзку з цим проµ;аж та закладаннл своїх маєтків; неможли
вість, через Цf', мати самостійне становище в суспільстві , і, як наслідок 
Цього, образ ли во- зневаждиве відношення тих яіл, що не нідчували ще своїх 
злиднів, - усе це не могло не породити навіть у життєрадісного Пушкіна 
відчу женість од суспільства, замкненіст ь у своєму власному світі. 01;.рім 

того, й суспільно-політичні та культурно-історичні умови суспільства за 
часів поетових були ворожі для вільного розвитку :Пого таланту. Пушкіна 
111ало хто розумів у літе1шту рвій 1tритиці1 його завсіди ображали цензурні 
-утис1ш, отже він справді був самітиіП і до того-ж ворожий до нашtружного 
суспільства. 

Соціш1ьно-витворена роздратованість уже збіднілого по111іщи1tа, що 
виховувавсь ще за умо'В родини з незалежними поглядами, примушує поета 

с1шзати: <<о с та вил'Ь л л ю д с к о е с т ад о  н аше» (нарис «Еще одноfі 
вь�соrtой важной п1:сн:и», Пушкин'Ь, ред. Брюсова, ст. 343) та «бе с ·І: д у  л 

о д:ин'Ь с·ь сам и:м'Ь е о б о й , чту сам о г о  себя» (там-же), причому 
курсив у· Пого чернетках-нарисах зробив він ca11r. Длл «людского стада» 
в -нього Ювеналів бнч (нарис «Муза пла�енной сатирьР, та11r-же, 342). 

о, СRОЛЬRО ЛИЦ'Ь безстЬІдно-бл·:ВднЬІХ'Ь, 

о, СRОЛЬRО лбОВ'Ь широно-мі>днЬІх'Ь, 

ГотовЬІ ОТ'Ь менл принлть 

Неиз�:ладимую печатr.. 

залвляє р аздратований поет, з напрочуд сильною, самостійною шллхстеь1tою 
психімю. Але він самітній. До того-ж він гордий з своєї самотпости, лк 
доводу на обра.ніец та духовну перевагу. З цими прикlІlетами він «людс1tой 
чуждаетсл молвЬІ.», він спо1tійний тіль1tи в . самітньо-гордовливо111у за11шлу
ваапі прнродою. Тут :Пого царство, але П у ньому не11rає гармонії, лк 

немає її й у житті тієї соцінльної категорії, що до неї належить Пушкін. 
Тут та сам:а дисгармоніл. В It а в 1� а з і; протиста вляєтьсл два світп: один 
спокііlно-величаі!t, -де від1tрито таємниці природи; другий-світ людини, де 
відьна 111олодість - Tepe1t завсіди під утисками своїх ворогів. У Мо на
с т ь1 р t на І{ авк а з 11 та О б в а л 1> 111аєj10, звичаnно, ті самі :мотиви. 

Таюш чином, у даних творах Пуш1\ін підходив до природи не з опи
сово110 ботtу її, а в:иrtористовув;�в її, щоб :зображати с в  о 'і почуття , св ої 
переживапюr у відповідні !\І О менти ж11ття. Природа в· окремих своїх вилвах 
СИl\ІВОлізувала задушевні висловлюваннл поета. 

Сходлчпсь в іч-на-віч з природою, Пушкін не розчинявсь у нЩ не 
оповідав про свої doledнce, подібно до зрівноваженого бюргера, шї.0111у 
самітність і чуша, й ворожа, й тлшка. 3 Пушr,і'на - не Ла111артіп. Він са"Ііт
ніИ: і г орди.іі з своєї самоти серед нр:ироди. Тілши т�·т він відьпий. Не 
дарма поет звичайно прирівнює себе, своє внгrрішнє вільне «я» до вітру. 
Досить згадати :нірші «Узшшт,», «Аиmлоп·1.», «Поигr., ндегІ»>, «Не даіі 
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мні� Боrь сойти сь у:м:а». Другий бік свого «я», що завсіди б'ється серед 
суспільства, поет втіллє в Teperty. Досить nригадати його «:Кавказ·ь»>, О б
в а л ь  (у цій праці мова мовитьсл за Пуш lйна трицятих portiв) . 

Але обидва ці «я» пох:ідні від одного нвища в політично - со
цілльному житті, суб'є rtтом лrtoro П був Олександер Серrійовдч. Він тільки 
на лоні природи вияnллв владу в замилуванні нею й знаходив задоволеннл 
длл свого гордо-індИвідуалістичного світорозуміння. 

, Повертаючись до О б в а л а, конче тр еба занотувати, що й тут nри
рода. Іtа1шаза лише repoпssoir длл зображенnл переживаннів П ушкіна , 

про що свід чить Ц я сно 01tреслепа особиста 3іЩіка'вленіст ь поета в резул1.
таті боротьби 111іж Тереком й Обвалом , і звичайпі символи, наприклад, Еол, 
що леашrь по біч з mу:м:ливими хвилюш звільненого Т ерека - знову «лишь 
в·J;тер'Ь да ю> - Еол і Терек. Так закінчуєтьсл й тв ір , що його ми іроз
гллдаємо. 

Наведені мірrtуваJІвл, здається , не дають уже нам змоги стверджувати, 
що О б в а ль - перлина описової й тіль1tи описової поезії, без ніякої але
горії або символу. Навпаки, О б в а л 'Ь - весь алегорія, весь симво.!. П ри
рода -- тільки певна підхідка, щоб . розгорнути боротьбу ившого роду, бо
ротьбу земну. 

Про цю земну боротьбу, втілення ЇЇ в герці між Тереком і Обвалом , 
пишуть багато ; серед них мабуть чи не перший Поліванов занотовує дане 
лвище, заявляючи: «Цей вірш разом з :Ка в к а  з ом ь може правити за при-
1шад

· 
до того, JПt користув авсь в описових своїх віршах Пушкін зобра

женням природніх явищ д:ш цілей ліричного віршу." Вірш О б в а л 'Ь ціка
nитт своєю ідеєю, Jша зрозуміла з вибору улвлінь, їх прирівнлння і, зви
чайно, вислову длл них". Поет ·знаходиться _на схилі до Тереку. Він описує 
обвr1л, що був близко цього мосту. Терек, головний предмет о пису, змальо

вано в поетичному втіленні в момент приниж�ннл ( <r.вдругь истощень»". і 
далі) . Риси приниженнл та боротьби описано в лвищах ріки під снігом 
обвалу: звуків ЇЇ (рев'Ь), сили ·натиску води (упорнь�й гнtвь), повіди ЇЇ (осви
ріш·Ьвь), ЇЇ бриз�tів під снігоn1, укритим кригою. В останній· строфі вищу 
міру приниження висловлено в опису пути через обвал , тих, що Їду ть 
по ньому. В цьому їх оп и сі теж бачимо градацію: гордий кінь, що гар
цюючи уторює шлях через pi1ty, не та1t ображає Терека, ЛІt млнвий в і л, а 
цен не так як в е р  б люд, що служить на користь ку п це в і, який веде 
його. Останні дпа вірші , як сильний ·контраст, зма.'ІЬовують звільнений 
Tepe1t: прирівнянюr It упц я (що служйть низьким корисним ціллм) до 
Е о л а (бога вітру), пебесіrого мешканцл , - у творює цей контра ст. 

У втіленні Teper\a не :м ожна не б11чити рис з вдачі тих непокір
ливих 1іршшів, що Їм . властивиfі та1шй пог ллд на торг та инші життєві 
явища. У втіленні виявили себе ідеальні риси дикого народу, лкий, захо

вуючи н езал е жність, не терпить підлягати владі, навіть і бдискучій: 
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«Оттоль (се б-то з блискучих нерхов ин) с о  рв а л сл ра з 'Ь о б в а л 'Ь» -
строфа друга. Поета вразила краса цього лвища; зв ідс и :Пого співtrуттл 
Tepertoni (стилісТИ'JНИЙ вираз длл цього співчуттл - форма за�•лику та бс
ротьби: «О, Тер ек'Ь» - vacativнs ethycus). Ру:Пнуюча сила опору знайшла 
собі поетичниіr вислів в образі повід и ( <затопил'Ь, освирішtв'Ь, свои брега») 
(Сочиненін А. С. Пушк ина, Изд. 3-е Льва Поливанова, т. І, 299-300). 

Це· 1 в ердженнл Поліванова знайшло собі прихильників. Так у 
виданні Бро1tгавза за р едакцією Венг ерова, Н. Лернер, посилаючись на 

додаткп в ч орновому тексті «:Кавказа», що Їх нидрукував він у «Вt.сах'Ь» 
(Вtсь1, 1908 р., No 3), нерішуче висловлює в прим ітці до О б в а л у (Пол

но е собрапіе соч иненіft А. С. Пушкина, Изд. Брокга�'за, т. V, XXXVII) 
такі дум1ш: «З чорнової строфи «:Кавказа», де Пушкін прирівнює Терека до 
"бу:Иной вольности", до вільного плім'л, що сумує під чужою в ладою, видно, 

що Пушкін не так уже "просто описував" природу, але міг надавати П 
О б в а л у алегоричного розуміння >. І в инmо1ч місці, відносно Кавказу, 
до лкого допіру прирівнюєтьсл О б в а л 'Ь: «змисд пієси можна пош ир ити : у 
ніfі є не тільки опис кавканької природи, але т акож (в останній с трофі ) 
алегоричпе зобра�е ннл боротьб и .Кавказу в п івн ічними завоПовн:и:ками. 
На це особливо лсно в1шзує спроба продовжити пієсу, що починаєтьсл н 

прирівнлннл бурхливого Терека до деяких кавказьких племін» (там-же, Х, 
ХХІІІ). Продовжімо цю паралель випискою з статті Н. Лернера «Неиздан

вЬІе стихи Пушкина» (Вtсь1, 1908, No 3, ст. ·57), де він подає закре
елепу в чернетці строфу, якоrо закінчуєтьсл «Кавказ'Ь»! 

Так-ь буйпую вольность законЬІ ті>снят'Ь, 

Так'Ь дикое племл под'Ь властью тоскует'Ь. 

Так'Ь НЬІН'В безмолrшЬІЙ Rавказ'Ь негодует�., 

Так'Ь чуждЬІЛ СИЛЬІ его ТЛ!'ОТЯТ'Ь. 

Зараз-таки за цими віршами Лернер пише: «Образ Терена, Щ(} б'ється, 
неначе звір у клітці, в тісних бер егах , нагадав Пушк інов і ще rрандіознішиИ 

·образ- полоненого Кавказа, закутого російською в ладою. «Черк еси нас 

ненавидять», писав Пушrйн («Путешествіе В'Ь Арзерум'Ь» ). «Ми випираємо їх 
з вільних пасовись1t, Їхні аули зруйновано, цілі племена понищено». Ска
зане про К а  в ка з 'Ь mutati

0
s шutaridis віднос ить сл И до О б в а л у. 

Ось таке друге тлумач ення О б в а л а: Терек - символ гірських п.ІІ'Ємін 
J{авказу, обвал-російське війсь 1tо , що перемогло :Кавказ. 

Пр·і)ТИ такого тлумаченнн сперечавсь ще Лкушкін, кидаючи на адресу 
Поліванова (Jlкушкин'Ь, Статьи и замtтк и о Пушк инt , ст. 153): «І лrш тут 
подібність до рос ійської боротьби на Кавказі. Обвал ( себ-то, за Полівано

вим, рос ійське військо) завадив ріку Тер ек (втіленнл гірняк ів, їхньої вдачі 
та погллдів), ал е Терек попереду пробивсл

. 
під обвалом, а потім обнал і 

зовсім зруйнувався, так що та:t'ІІ, де раніш був шллх через обвал, тепер 
летить лиш Еол». Власт ив ий Поліванову погляд, догадується Лкуш
кін, навілно, мабуть , Сп ор ом 'Ь Лермонтова, де справді є втіленнл кав-
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казької природи. Але О б в а л 'Ь не Сп о р  'Ь: результативні висновки зовсім 
инші, рівно як і сама структура та 1юмпозиціа віршів. 

Але чи можна взагалі припускати, що в О б в а л t символізуЄ'Гь.ся бо
ротьбу Кавказа з Росіtісьrшм Орлом. Спробуіімо пt:Jревірити наведене вище 
твердження. 

У важно переrл}]даючи «Путешествіе В'Ь Арзерум'Ь», ми не знайде1110 таJ\'І 
.жадного рядка, який хоч-би натякав на можливе звільнення кавказьких 
г ірщшів з-під влади російс1.кої зброї. Швидче навпа1ш. Поетів патріотизм 
(треба згадати Ол е г о в'Ь щит'Ь, :Клевет н и 1tа м'Ь Ро с с і и  та Ео р о
д ип о, :написані того еамого періоду) говорить за перемогу над кавмзь
кю1и тубільцями. Але тілши иншим шляхом Пушкін чекав цієї перемоги. 
Він г оворив: «Нас оточують народи, що плазують у пітьмі дитячих збочень, 
і ніхто з нас не дуlІІав nрепоясатись та йти з миром і хр естом до бідних 
брат ів, досі позбав.'Іених світла справжнього. Чи так 11ш виrtонуємо хри
стіянський обов'я:зоrt?:t (Путешестві� В'Ь Арзерум'Ь). Такий погдяд Пушкін 
повторює і в иншому місці. В листопаді. того самого 1829 року (Лернер'І>, 
Т.рудм и дни) Пушкін розпочав «Голуба» за таким програ.мом (Пушкин'Ь, 
изд. «ПросЕ'Бщепія», т. ІІІ, F>93-4): .1. Похорон. 2. Черкес-христіянин. 
3. :Купець. 4. Раб. 5. Убивця. 6. Вигнання. 7. :Кохання. 8. Сватання. 9. Від-
111овn. 10. :Місіонер. 11. Війна. 12. Бій. 13. Смерть . 14. Епілог. В міру того, 
як Пушкін писав окремі частини своєї поеми, він закре слював відповідні 
цифри. Така долл спіткала 7 перших цифр. На восьмій частині поему 
перервано. Але самиfі план її, так само sк і розгортання сюжету, говорить 
за те, що серед чер1tесів з' лвпться 111ісіонер. Пушкін вірив у перемогу пад 
:Кавк1�зо11r, в інтересах цивілізації Росії, ал'е перед зброєю персва�'у давав 
�рестові. 

П Пушкіна не трап ллється й гад1ш про rерць між Росією та :Кавка-
30111 з такими· самими наслідками, що й в О б в а л і>. Російська шллхта тог о 
часу, незалежно від ЇЇ ієрархічних соцівльних категорій, не . мо1·ла й ду
мати про п еремогу над Росією- цією· шляхетською віт чипою, особливо 
Пушкін. За це свідчать fіого патріо тичні твори. Але чернетки закін
чення :Ка в к азу, що ix опублі1tував Н. Лернер, ніби спростовують 
тnердженшr, що його розвиваєтьсл тут Ти111часом це·ж не ·«варіянт», а 

·rі;lьки чернепш ще не скон сти йованого �·вору, які відпали прп 1!ого 
обробці. 

В додаток можна ще навести одпн рутюnисний пачерн: 
Т-Вснлт-ь его хладно (молча) нремнисть�е сводь1. 

Та1t-ь д-Бтскую юность законь� т-Бсннтп, 

Tart'Ь чуждьш СИЛЬІ пад-ь НИМ'Ь ТЛГОТЛТ'Ь ••• 

Від начеркі в перейдімо до друкованого теrtсту Ка в It а з а1 в тім ви· 

гллді, в якім 31 явивсь він у редагованій автором збірці своїх віршів з 
роху 1832. 
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:К авк а з 'Ь. 

І\авказ"Ь подо мною. Один'Ь в'Ь ВЬІшив-Б 
Стою над'Ь сн-Бrами у кран стре:мнинь1: 
Орел'Ь , С'Ь отдаленной поднлвшись вершинЬІ, 
Парит"Ь неподвижно со мноі! наравн-Б. 
Отсел-Б л вижу пото1юв·n рожденье 

И первое грозвЬІХ'Ь обвалов"Ь ,цвиженье. 
Зд-Бсь тучи смиренно идут"Ь надо мной, 

Сквозь них'Ь, низверrалсь, шумлТ"ь водопадЬІ; 
Под'Ь ними утесов"Ь нависли громадьr ; 
Там"Ь, ниже, мох'Ь тощіІf, l(устарнИR'Ь сухой; 

А там'Ь уже рощи, зелень�л с-Бни, 
Гд-Б птицьr щебечут"Ь, г д-Ь с1шчут"Ь олени. 

А там"Ь уж,: и люди г н-Бздлтсл Е'Ь горах'Ь, 
И ползают'Ь овцЬІ по злачнЬІМ'Ь стремнинам'Ь, 

Гд·1 мчитс11 Араг ва вт, т·Ь11истЬІХ'Ь бре�·ах"Ь, 

И 11ищій: на-Бздникr. таитс1і в-ь ущельи; 

Гд-Б Терек"Ь играет·r, в·ь евир·!шом-ь весельи; 

Играет-ь и воеть RiLR'Ь зв-Брь· молодой, 

Завиді>вшій пищу ИЗ'L 1ш·1тRи жел-Взной; 

И бьетсл о берег'L в'Ь вражд-В безnолезсrой, 

И лижет-ь утееьr голодноІr волной". 
Вотще! Н·1т'Ь ни пищи ему, ни отрадь1: 

Т-Бснrrтсь его грозно н-Вмwл гро�rадь1. 

155-

Ч€рнові начерки зазначені вгорі віднослпсн до - кінцл допіру наведе-· 

ного віршу fi органічно зливаються з пшт. Тому й розгллдати їх наріз110<

не можна. Крім того, весь Кашшз ро:нrадається па дnі рівні частJіпі. В 

першш з�шльовуєтьсл, ЛІ\ Пушкін, в1дшшовши од натовпу .'Іюдсь1\ого, 

·зі г1•нувсь з природою. Поет ca�ii тпьо П царственно стоїть «над'Ь снtга ми -у 

крал стре111нинЬІ». Нижче - народ же п п л струмків , перши й рух обва
.rіu, с 111 и ре н ни й похід хмар. Тут лемає л: юдини. Тільки ope.'t нер у

х ом о майорить врівні з поетом. Ніхто не заnажає поетовому настроєві 

величнього замилуванпл. Частина друга: «а там'Ь уж'Ь п люди rнtздлтсn» -

боляче й з певною зпеrшгою зауважує поет. У ці1Іl царстві людеі!: далеко 

пе все гаразд; людсь1tе життя звнзапе з пебезпе1<ою, ворожнечею та 1;аfі

дапами - «пищіU наtздниК'ь та ит сл. Терею, бr.етсл о береr'Ь В'Ь вр а ж ді> 
безпо.11езной, т t сп н т ·ь его грозпо нtмьш rро111ад11». 

Царство природи протнставляєтьел царству людини. Такиft поділ не 

суб'єктнвний. За нього 1tо11Іпозиціл даного твору - ного рит1110-сти.1істичла 

цільність. У перших µвох строфах 111алюєтьсн Пушкіна в приролі. В двох 

других строфах - світ людини. І це, звичайно, не випад1tовий збіг. 

Ка в It а з, 'r<шим чином, дає нам природу repoнssoir дш1 висловлю-
ванп п поетового «л». На сцені, на авансцені- дволикий Пушкін: один 

«оставившій людское стадо», через це величньо-спокіИний з «царственноfі 
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гл авоfі»; другиfі- « среди дtтеfі пичтоіrшьrх ·ь :мира», де �буfіную вольность 
закош.r тt.снлть» и «чуж дьrя силf:.І его тлготлть», де розл ютованиfі Терск

поет «в враж д·Б безполезноИ тщетно бьетсл о грозно нtмь�л громадьr»-

невблаганні підпори свого політично-соціяльного побуту. 
Лr\-же бути з наведеними вище черв овими нарисами? Другиn- той 

що його наводить Брюсов, тільки зміцнює висловдене твердженнл. Що-ж до 
першого� то fіого в тіfі частині, де говоритьсл пр6 розл ютований :Кав1шз, 
відrщ;rає П сам поет, лк органічно не sвлзаний з усією концепцією Кавказу 

та Пого ідеєю . Про це сві дчить і тенденція різних «варілнтів» віршу, що 
його розглядаєтьсл, - вона єсп, у :Q рюсова (ст. 301). 

Та1tим чином, Ка в rt а з ь, лк рівнобіжний довід на т е, що И в О б в а л t. 
:можливий символ боротьби розлютовано1'0 Кавказу з росіfісьrшм урлдо

вим віfіськом у герці між Обвалом та Те реком , - навряд чи має під собою 
буд1.-яку підпору. Ба й сам Пушкін уважав за цілком природню та доцільну 
перемогу Росії над Кавказом, але nншими засоб LМИ, про що ми вже були 

казащ1 вище . 
Ceterнm censeo Carthago delenda sit, гово рив колись сліпим Катон у 

римському сенаті. Знову fi знову х очетьсл пі дкрес лити, що в О б в а л t 
поет, шшористовуючи матеріял з царини кавказько1 природи, вивів на 
сцену свої особисті переживаннл. Ці переживання склались наслідко�1 еко

но:uічпої, соціл.1ьної та п олітичн ої ситуації, особливо несприятливої за-длл 
розвитку вільнолюбного та.шиту Пуш1tіна. Процес твvрч ости над О б в а л о :м 'Ь 

не був епічний , що вже заното-вувалося, а безумовно л іри ч н и й. Прир о да , 
·та ще така психологічно й тоді просторово близька, лк кавказмtа, дала 

поетові низку явищ, лких він метафоризував, влив свою душу в сп орідnені 
з ниJІІ лвища, поставин Їх, лк загальне тло, fi утворив струнку, лскраву, 
повну поетичної ілюзорности позірну картину природи. Фактично природа 
цл тільки тло. На сцені - Пущrtін. Але п опереду зупинімос�; на моментах, 

що йшли побіч з ·творенням О б в а л а, :К а в1tаза та М о н а с т ь1 р л па 

К :�з бек t. :Мова м о витьсл пр о три т вори Пуш кіна, бо вони органічно звл

зані поміж соб ою й становллть своєрідну трилогію , 111аuши тільки розмі
щещш в тр охи иншо111у порлдкові , а не в хронологічніП послід овн�сті їхнього 

.з'лвленна в світ. Пуш�tін у третій частині своїх віршів, видан их р. 18327 
р о зміщує їх так: Кавказь, Обваль, Мо н ас т ьr р ь на :Ка збек1J. 

Що-ж викшшало до життя тр оє оцих творів, споріднених своїм на

стр оєм? 
Пуш1\ін з дієвої армії на Кавказі приїхав до Москви. Та111 у г орах , 

підо впливом нових вражінь та інтересів сьогоднішнього дня, він був порів 

нюючи вільний : fioro не дратували матерілдьні незручності столичного життя, 
не було Бепкендорфовсьrшх утисків у формі імперативно «дружніх» поµад, 
не стісюr .ш моськовські салони та петербурЗІ.кі балі. Але лк тільки Пуш

.кін п о кинув Кавказ та з ' лвивсь у Мос1tві (близько 20 ве ресня р. 1829, Л:ер-
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нер1., Трудь1 и дни), його знову спіткала стара педодл. Вона, по вільному 

кавказькому житті, здавалася особливо тяжка й безумоьно викликала в поета 

І'либокі сумні переживання. Приниженість од боргів, розхитане господар.

ство, зневажливий 1:ОН можновладників з веди1шх поміщиків, які ще не 

відчували кризи, що насувалася на них, хо.11одний приПом (там-же) у Гон

чарових, цензурні причепки в звщ1ку з рукописом Б о р и  с а Г о д  ун о в а, -

усе це не могло пройти безслідно дл я Пушкіна. Йому знову хочеться одійти 

від цього життєвого дріб'язку, або, принаймні, хоч на якусь часинку забу

тись за нього. 
На допомогу поетові приходить п�стійна його сопутниця, особ.шво в 

недолі життєвій: рима, що її благодатну ролю підчас сумних своїх пере-
живаннів, поет відчув того самого po1ty. 

Твой привь1чнь1й миль1й лепет-ь 

У смирял-ь сердечнь1й трепет·ь, 

У сЬІплял-ь мою печаль. 

ТЬІ ласкала , ть1 манила, 

И от-ь мира уводила 

В-ь о чарованную даль. 

(Вірш «Рифма•). 

Цн «очарованнал даль» у версспі П жовтні була близька Пушкінові: 

вражіння від Кавказу, його природн були свіжі й психологічно близьиі 

поетовіИ душі, бо на вишинах 11 неиає людини, немає «людского стада», 

нке 1юнче треба підганяти «Ювеналоньап биче�І'Ь». Цл «очарованнаfr даль» 

сподучалася з настроєм Пуш1tіна 11: буда для Пого зображенпл тільки 

за симво л. І\авказ - протистанлення двох світів: один веJшчно-спокіИний сві·r 

Пушкіна, другий- світ, де натовп плює на поетів вівтар, і поет дареlІ:Іно 

бореться проти ворожих йому стихій. Цю боротьбу зображено в О б в а л t. 

Поет, подібно до Терека, веде бій з ворожою стихією, його принижено: 

Ио111у доводиться жити - текти під залізною п' нтою державного та ·суспіль

ного механізму. Але, змагаючи сь з циlІ:Іи умовами, його творчість розбиває 

кайдани: 

Усл_ЬІШИШЬ суд-ь глупца и смі>х-ь ТОЛПЬІ ХОЛОДНОЇ!. 

Но тЬІ о станься тверд-ь, спокоен-ь и угрюм"Ь, 

Ті.І царь: живи один-ь дорогою св о б о д н о й. 

Иди, куда влечет-ь тебя св о б од н ЬІ й ум -ь! 

Поет у своїй творчості в і ль ни й. Тому, в наслідок герцю поміж Об

валом і· Тереком останній знову в і л ь  н и  И: обвалу немає - натомість летить 

Еол, до лкого Пушкін тart л ю б и в п р и  рінн ю в а т и творче надхнеюш 

постове. 

Але Пушrtін чудово знав, що поет, психофізіологічна одиницл, змушена 

жити серед індивідів такого самого роду, але тільки з иншою соцілдьпою, 

а тому й психічною 1tонструкцією; забуттл можливе тільки тимчасове, па-
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лр1шлад, у Маліпяі1шх у родині Вульфів, де П�шкін і був у період тво
реннл О б в а л у. Пушкін чудово знав, що . близьке завтра готує принади 
цієї боротьби, принади підневільного становища в суспільстві .. От через що 
поет часом хтів-би з о в cj м одійти від світу й, нарешт і, зазнати благодат-
ного спокою. Він пише (Мона.сть1рь па :Казбе1t1;): 

· 

Вьrсоко над'Ь семьею гор'Ь, 

І{азбещь, твой царственнь1fі шатер-ь 

СілеТ'ь в'Вчнь1ми луч:ами. 

Твой монасть1рь за облаками, 

Как'Ь В'Ь в:еб'!; рінощііі ковч:ег"Ь, 
Царит'Ь, ч:уть виднwй, под-ь горами. 

Далекій вожделішнwй брег'Ь, 

Туда б'Ь, с1tазав'Ь прости ущелью, 

Подняться К'Ь вольной
. 

вьrшині>, 

Туда б'Ь, в·ь безоблачную келью, 
В-ь сосі>дство Бога скрьrтьсл мн·.Б", 

І\ авк а з 'Ь - двоїсте життл поетове . ()б в а JI 'Ь- боротьба його з суспіл1.
�твом. Мо наст 11 р ь на R а з бек t - змаганпл відійти від суспільства. 
Названі l'дпбоrtо ліричні твори стап0Рл11ть, та1шм чином, своєрідну тршrо

тію, що тільrш на її тлі й можна аналізувати О б в а л 'Ь. 
Тепер переходимо до нього. О б в а л 'Ь відбиває низrtу бодлче тлжю1х 

переживапнів Пушкіна, які частенько відвідували його в звлзку з життєвою 
недолею- вічною поетоnою сопутницею. Від не'і він не міг сховатись і в 

:М:11.ліп11іrtах, 111аєт1�у Вульфів, де любив гостювати часом довгенько (р. 1828 
бідьш шt місяць; єсть листи Пушкінові з Малінніків за, період од 27/х до 

·2G/xr, Листуванттл, т. П, ст. 79-SL). Року 1829 в-осени приїхав туди поет 
14/х, від;Їхав 5/х1. Про день приїзду можна судити з ііого листа до Вулмра, 
тю1-же 10/х1. Пушкін уже в Петербурзі писав Бенкендорфові (іЬ. 98), від
повідаючи на його листа з Петербурга до Мос1ши з 14/х. Лист цей не 

застав Пушкіна там і звичаnно був надіслан:Ий назад, де мого й здобув 
адресат. Знавши звичку Пушкінову відпові даш Бенкендорфові дЮ'ГОго-ж
т:.ши днл, можна пр

-
ипустити, що він приїхав до Петербургу числа 6-9 листо

паду. Пушкін за зазначений період з цпх маєтків нікуди не від' їздив, а 

тим білr,ш до Болдіна, звідти дуже далекого. 3а це говорять дати. В зnяз1tу 

з цю� 1tонче треба внести поправки й додатки до «ТрудьІ и дни» Лернера 
й виправити помюшу Брюсова (Пушк.ИІІ'Ь, 302), лю1й зовсім безпідставно 
залв.Нlє, що О б в а л ·1 бу до . створено в Болдіні. Написано твір, що його 
розглядаємо, 29-30 жовтш1 po1ty 1829. Тут у цьому :маєтку, та1t само шt і в 
сумсжпих з ним Берпеві, Павловсьrюму, що утворюють з першиnr ніби єдину 
ІJОдииу, близьч П рідну длн Пушкіна, лка даD ала Пому «вдали ОТ'Ь суетнаго 
св·І:та» відпочинок, ці переживапюr все-т аки мали й Грунт під собою, а 
.и1юді й привід, особшЇво в-осенп porty 1829 .. 
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Малюнок «3има. Что д-tлать нам'Ь В'Ь деревнt» написаний 2 листопаду, 
ст порено, беаумовно, в Малінніках - Бернові, а не в Петербураі, шt каже 

Брюсов. Пушкін до Петербургу приїхав числа 6.9/1. Живши в цих шллхет
·СЬІtИХ кубJ!ах, Пушкін не аавсіди :міг ска3ати , «куда как'Ь весело» або «как'Ь 
жи3нь, о Боже мой, становитсл полна». Він малював, днів двоє по тому лк 

було створено «0бвад»1 Й инші бо1�и ЦЬОІ'О tіЛЬСЬКОГО ЖИТТЛ1 Й себе на 
Їхньому Тді. 

. .. Вот·ь вечер'Ь: вью1·а воет·ь, 

Сві>ча темно горит'Ь; ст±.снллсь, сердце ноет'Ь; 

По каплі>, медленно глотаю с1•уни ЯД'Ь, 

Читать хочу; глаза над'Ь бу1шами скользлт·ь, 

А м ЬІ с ли д а л е І{ о ... Я книгу закрь1Ваю; 

Веру перо, сижу; насильно вь�рь�ваю 

У музьт дремлющей несвлзньш слова. 

Ко звуку звук'Ь нейдет'Ь ... Терлю вс·:В права 

Над'Ь рифмой, над'Ь моей прислужницею странной: 

Стпх'Ь віІло т.Янетсл, холодной и туманной. 

У сталь1й, С'Ь ли рою л пре1�ращаю спор'Ь, 

Иду В'Ь гостивную, таь1'Ь СJrьтшу разговор'Ь 

О бли.зкИХ:'Ь вЬІборах'Ь, о сахарrюм·ь з11вод1>; 

Хозлйю< хмуритсл в'Ь подобіе погод·Б, 

Стальнь1ми спицами проворно шевеJІЯ, 

Иль про червонноrо гадает·ь кородл, 

Т о с І\ а. ТаІt'Ь день за днем'Ь идет'Ь В'Ь уединеньи. 

В ці 11.юменти сідьськ.оrо життя аажурений поет, nід�адаючи загадь
:ному настроєві, в думці був по-3а цим ;киттлм; невеселі обрааи - пдоди дум 
одне по одному відвідували Пого П болаче відбивались на його пережи
ваншrх. Про це свідчить і сам поет у допіру наведеному уривку. «А :мь�сли 
.дале1tо», 11.аже він, а трьома рядкаl\ІИ вище: «стfJснллсь сердце nоет'Ь». 

Що-ж Зl\Іушувал о боліти поетове серце? Дати відповідь на це питаннл
де значить ви:лвити мотиви написано1·0, звичайно, за та1шх пережиnаnнів, 
твору О б в ад 'Ь. Адже О б в а л 'Ь щ1салосл там-же, де й «Зима» 11 иало не 

.одно часово - Їх ро3діляє яrtихось двоє-троє днів. Де-ж тоді були д ,1,л е1tі 
дум1tи Пушrtіна, що а111ушуnали бодіти :ііо1·0 серце? Що турбувало? Що хви

лювало поета? Дати повну відповідь на ці питанні це річ неможлива, бо про 
даний період (осінь року 1829) Пуш1йпового життл є надто вже ма.тrо до1tу111ентів. 
Тим:часо111 їх досить, щоб шшреслити ці питання та підінти до Їхпього ро3вя
заннл. ДоІї,учливі дум1ш, в різних 1ю�1бінаці.лх, що з' являються на сцену, 
свідо�осrи в схвильовапі:fі поетовій душі, аводилисл до та1шх ЛВІІЩ, порл
,11,01� псрелі1�у �ших не говорить, звичаlіно, про ·пшу саму послідовпість їхню 
в улвлінплх Пушlііпа: ду&ши про шлюб, ро3хитане господарство та борги, 
про невдачу цензурну (тоб-то 11 фінансову), в звл3ку а Борисом Годуновим, 
npo урлдове опікуваннл пад творчістю, про відношенна суспільства та 
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журпально1 1tритюш до поета та його художніх творів. У сі ці дум1ш, одна 

за одну чіпляючись, мучпли поета. 

Ось факти: Пушкінові дозволено було сподіватись сприятливого кінца 

його сватання на ГончаровіП, про що свідчить поетів лист до Н. М. Гонча

рової з 1 травня р. 1829 (Листування, т. П, ст. 92-93). Приїхавши-ж Пуш

кін з Кавказу до Москви, ЗJстрів дуже холодний приПом у родині І\Іайбут

ньої дружини; це Олеи.сапдер Сергійович занотовує в листі до Н. М. Гон

чарової в половині квітня Р·. 1830 (Листув ання, П, ст. 130-31). Вражіюш 

від цього приlіому довго не :І\Іогло зійти з постової пам'яти: три місяці по 

цьому, намагаючись знову по1шнути батьківщину (7 січня р. 1830), Пушкін 

просить дозволу Їхати з посольством до І\итаю (Лернер'Ь, 203 - 3) і пише в 

елегічпому уривку (елегіqний уривои. з 22 грудпл р. 1829): 

По-Вдем'Ь, л ГОТОВ'Ь, нуда бЬІ ВЬІ, друзья, 
Куда б'Ь не вздумали, готов-r, за вами я 

Повсюду сл-Вдовать, надменноfі уб·.Бгал • . 

. . . . . . . . . . . . . • . . . но, друзьл, 

Скажите: В'Ь странствіях'Ь умрет'Ь ли страсть мол, 
Забуду ль гордую му<штельную д-Вву. 

А в Маліпніках вражіння про цю зустріч було ще живіше в па�1'яті 

й, звичайно, спогад про ню боллче відгу1tувавсл в серці Пушкіна. 

Що-ж вшtшшало холодний прийом? Вороже відношеннл Натаді Мико
лаєвни? Ні; зовсім ипші м1р1•уваннл. Про пих говорить Пушкін у сuоє11у 

листі до Бешtендорфа з lG кзітня р. 1830 (Листування, т. П, ст. 133-4): 
:матерілльщ�, нез�безпечепість поетова та політична його неблагонадіПність, 
чого не могли вибачити Пушкінові люди з иншого табору, иншоrо соцілль
ного оточення. 

Таким чином, думки про холодний прпйом, про сватання викJшrшють, 

до життл два инших болючих питання: матерілльне становище поетове та 

урлдово-громадлнська опіка над ни111. Розмова про близf.кі вибори, про 

цукроварню в маєтку Вульфів тільки поглиблювада ,настирливі переживанпл 

Пушкіна, в звязку з ного господарчими утрудненнями. 
Не дурно він говорив у таких випадках: «тосr\а». Але вигуrt-вигуком. 

Практично-ж не раз доводилося замислюватись, лк виіlти з тяжкого мате
рілльного становищ а збіднілого шллхтича; · господіІ.рювати він не міг, не 

вмів і не хтів. Звичайно, що дУl\ІКИ зосереджуваJІисл на тоJІІу, щоб nридбатп 

кошти, видавшИ свої твори. Тоді він видає свої «Стихотвореніл», друкується 

в журналах та альманахах, клоnочстьсл перед царем про дозвіл видати Бо

риса Годунова, що 11югло-б дати Пушкінові суму як па той час поважну. 

Зібрати недоїмки- ось 111ета П.ого приїзду в Старицький повіт (лист до Вудьфа 
з 16 жовтнл р. 29, Листуваннл, 96), та очевидлчки це не давало бажаних 

наслідків. За кілька день по приїзді до Петербургу Пушrtін пиш� до 

І. А. Лковлева: «Тялшо мені бути перед тобою винню1, тлжко й просити виба-
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чити, тим _більш, ЩQ знаЮ твою delicacy of gentleman. Ти Ідеш цими днями. 
а л ще весь у qоргах. Дебітори мені не платлть ." В усяком у разі ти перший 
здобудеш свої гроші . . . поки-що н на І\1:Їдизні й дряпаюсь (лист до І. А. Яков

лева, ЛиетуваніІJf 100, курсив мій, А. М.). «Ти перший», а других, тре
тіх, п'ятих, десятих , 3ВfІчаИно, у Пушкіна ·була сила-силенна, особливо 
картярських, .про це свідч:И:ть і паведенnfі ли.ст, ·де повідом,ллєrься про 
двацятитясячний програш. Гра Пушкінова заводила його 'в залежне 
становище. Булrарін навіть міг сміливо запевняти, що п оетову маадрівку 
влащтували грачі, в .  котрих він був/ у лабетах. «Йому, мабуть, о біцюють 
золоті гори на Кавказі, а коли по бачать гроші а(\о поему, то виграють та И 
годі». (Булгарин'Ь Бенке�дорфу . С,ухо:млиІJОВ'Ь, Изслі>довапіе, т. П, ст. 214,:}_,__ 
Наведені факти sайвий раз свідчать про залежне :матеріяльне становище 
поета; що його, безпорадного . в комерційних операціях, не раз доводило до 
розпачу. , 

, Плани Пушкінові видати «Бориса Годунова» в цей період розбиваютьсн. 
<(Борис Годунов», якого відправлено було Бенкендорфові ще в листопаді 
р. 1826, не здобуваu дозволу друкуватись щось бли зько трьох з половиною 
років (закінчено «Бориса Годунова» в жовт�і р. 1825; Лернер'Ь, 126), наді
слав :його Пушків Бенкендорфові 29/1 1826 (Л" 144), здобув 9/хп (146). Знову 

рукописа представив Бенкендорфові Плетньов 20 липня р. 1829 (192). Вима
галОСJJ справки про попередню до'повідь 22 серпнн (195). В-осени . року 1826 
питапщr прр надрукування знову стави лося в урлді й здобуло розвязанн л 

негати вне. :Це ' наводило поета н�сумні ю·мки 13 3ВЯ3КУ 3 фінансовими утруд
неннями та з опікою над його творчістщ. 

Думки про виш укування , коштів не могли, та�и:м чином, не турбувати 
Пушкіна, ос(:)бдиво в період, що його студіюємо. Тяжке фінансове стано
ви.Ще будО ТіСПО ЗВJІЗане 3 УРЯДОВОЮ ОПіКОЮ не ТЇЛЬRИ НО\.Д ЙОГО творами 
(при всьому тому треба мати на увазі іі мету , з якою поет nриїхав у Ста

рицький повіт [ли'tт до Вульфа з 16/х] - зібрат и недоїюш, що завсіди нага
дувало про ро3хитане його господарство), але й над поетовою твор!Jістю, 
про це св ідчить низ:ка листів .. Наведемо к онче потрібні ци тати з двох: 
Бевдевдорф 12 лиnпл р. 1827 в ·листі до царя каже про Пушкі.на: «З нього 
таки чималий гу лЬвіса, але коли пощаст .ит ь справити й ого . . . . ..... , 
то це буде корисно,>. Цієї таємниці урлдового nіклуваннл не міг не викрити 
розумний: 1 проникливий поет. Таке піклуваннл тяжко переносити йому, з 
ним він бореться за волю своої творчости , про що говорять . і вірші ( «Позту< 
«Позт'Ь идет'Ь» �·а низ1ш1 инших) і листи (Листуванвл, т. П, 133). ІІушБіна. 
Все це змушує поета відходити в царство символів, щоб вільно вис.1овлю

вати свої думки ( «Пі>снь о Вtщем'Ь Олегі>•). Цей гніт :мучив1 в�льнолюбного 
поета безумовно і в Малінніках. Ще боллчіmе відбивався .на духовній особі 
поета поліцейський догляд за ним : у листі до Бе,нкендорфа 3 16 квітнн 
року 1830 він пр9сить припинити цей д огляд, на !ЦО здобуває хо.�іодну 

ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ У АН, КН. V. 11 
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в1ідпо.відь: доrллд і не встаповлювалuсл (лист Ее якендорфа з 28 1tвітнл 

року' 1830, Листуваню1). 

По урядовій опіці пішла опіка «свtта», яка в основі своїй мала, по

перше , погллд на Пушкіна з боку ще міцної економічно та іде()лоГічно 

шллхtи, лка ставилася до поета н образливою поблажливістю, а по-друге, 

поrллд преси, спорідненої з цією Їпллхтою, особливо можповладни:м іпаром її .. 

:Ца чолі цієї преси столв Булгаріа - один з .найясRравіших представнИІ>ів 
тих надхненних «критиків» Пуш1tіна, що вказували шляхи його геhієві. При

їхавши Пушкін на Кавказ, одразу�� помітив це; В · первісній редакції· 

передмови до «Путешествія» поет признається: «В газеіі (політичній) вилаяли 
11Іене не жарт ома за те, що повернувши сь л видруку:nав вірша, який не від

носиться до захош1е.ннл Дрзеруму»." В одно111у з своїх вірші в ( «Позт'Ь <Идет'Ь�) 

поет так змадьовує взаємини між своїми rtерівниками та собою: 

Куда? Куда? 
Дорога 3д-Всь! Ступай. сюда! 
Напрасньrй труд·ь - позт'Ь не внемлет'Ь. І . 
Идет'Ь, куда его влекут'Ь 
.М:ечтЬІ снободнь�я. 
Таков'Ь позт"Ь. Как'Ь Аквилон-ь, . 
что хочет'Ь, ТО' 1' НО�ИТ'Ь ОН'Ь. 

«Д орога здtсь, ступай сюда»-не 1110гла не мислити так само Гонча
рова1 що жила поглядами своєї класи . Як свідчить лист Пушків-ів до Беп
Rендорфа в проханн.нм клоrrотатись перед царем про дозвіл йо:м:у, Пушкі

нові1 одружитись , Гончарова тет була незадоволена з поетової творчостіт . 

Поет через це особливо страждав, бо таке відношенн.н до його творів та 

погл.нд «общества» на них оддаляли надію на. сприятливий кінець сваrащІЯ 
Пушкіна. 

Нарешті, критика. Вона часом та1t надо1tучала· поетові, що йому до

водил<>сл думати про заступництво з боку «властей 11р�держащих'Ь»; npo 
це 111оже свідчити хоч-б и лист Пушк.інів до І. М. Снєгірьова: «Дуже прошу 
пояснити, чому саме не пропускаєте ви примітку, доставлену мною до 
М. Телеграфу. Мені дуже треба, щоб її було видрукувано, й коли буд'е від

мовлено, .н буду змушений звернутись до ·вищого начальства із скаргою , 

па небезстороннє відношенн.н невідомо до кого» (Лиспвапнл, 90-92). 
Це було в 'квітні року 29-го. в.:.осени, коли поет Повернув з Кавмзу, 

Іtритика теж негостинно зустріла його. «Ще у Владикавказі в Пущіна на 
столі»� каже Пушкін, «знайшов .н російські журпаJІи. Перша статт.я, що 
кинуласл мені :it.a очі, саме розглядала один s моrх: творів (мова мовитьс.Іt 
npo «Полтаву» .  VI. 688. Вtстн. Евр. 1829, 16 і 9). В ній ла.яли мене й мої 

вірші» (П. vr. 520). В жовтневому листі до Плетньова, в звлзку з «Полта

вою», Пушrtін повідомллє : «Критики, з усією важністю; закидають :м:епі 
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необrрунтований погляд ва Шflедсьі9го короля»; далі поет доводить цілко
виту хибніс:ть таких критичпИ:х мір1tуваннів. 

Напевно можна сказати, що в :Моменти суму в Малінніках саме ці 
питання особливо різко повставали перед Пушкіним і змуmували боліти 
�oro серце. Вони викликали окремі, �іже конкретні, картини; образи,' факти, 
р'ізним способом комбінували Їх, але мотиви, що викли-кали їх З підсвідо-: 

мої сфери в сферу поетової свідомости, коли не тотожні, то. wЗумов'но' 
близькі до вище .наведених. Всі ці тяжкі думки «нестройно», порізнено, 

часом без ніякого видИмQГО звяз1tу, під тяжку х·вилину одвідували поета: в 

Малінніках, гуртувалися, кіне ць-кінцем, навколо його особи, яку скрізь 

переслідують. У поета спалахує змагання до волі, він протиставляє своє 
·«н» суспільству, намагається відійти від його тяжкого деспотизму: Адже-ж 
:у цьому патос творчости Пушкінової в період 29 і дальшого року. 

В трицятих роках (Пушки.нь. Ред. UрЮсова. «Не дай мнt, Бог'Ь, сойти 
.С'Ь ума», ст. 356), в умовах щ,е незмінеяих, Пушкін казав: 

Когда б'Ь оставили менл 

На вол·.В, І{аК'Ь бЬІ рі>зво л 

Пусти\Лся В'Ь т.емнЬІЙ лі>с'Ь 
И пі>л'Ь бЬІ в·ь пламенном'Ь бреду. 
JI забЬІВВ.ЛСЯ бЬІ В'Ь чаду 

!ІестройнЬІХ'Ь чуднЬІХ'І. грез'Ь. 
И я б-ь заслушивался волн'Ь, 

И я гляді>л-ь бЬІ, счастья полн-ь, 
. 

В пустЬІя небеса. 

И силен-ь, волен'Ь бЬІл-ь бЬІ, я, 

К,ак'Ь вихорь, роющій пол11, 
Ло:маю�ій лі>са. 

, 

( 
. От про цю волю, про свою нсзалежцість од деспотизму суспільства, 

'Про незалежність своєї творчости мріпв поет. На цю думку невідмінно йа

водили його .!Інші думк'и, подібні до в;ище за:шачених. Зажурене поетове СР.рце 
� 

• І 
за наиrюкчого момента цих су11ших, але завс1ди сполучених з протестом, 

nереживаннів, не могло псИхофізіологічно не виклюtати відповідних емоцій, 

.за якими піШло «Лирическое движеніе» И акт творчости �Обвала». За· осо" 

бл:Иво тЛжкого для Пушкіна ·періо�у року 1829 було багато в нього апало

гічних переживаннів, а разом з ними й відповідних актів творчости (не

вдачі в звяз,ку з сватанням,' усклаДн�ннн з цензурними писками та боргами). 

Через це И тільки через це з вересня року 1829 з-:під пера Пуmкінового 

з'являЄтьсн чимало творів, .в яких поет особливо гостро й боляче почувае 

·<:вою самотність серед чужої йому обстановки. 
Зайвий раз мож'е стати за довід на це й те, як особливо угрупував 

Іrушкін свої вір111і. Так, у ч11стині тр етій своїх віршів поет ,ро вміщує Їх так: 
�кавказ'Ь», «Обвал'Ь», «МояастЬІрЬ на· Казбекt>. А на рік раніше в «Сtвер

НБІХ'Ь ЦЕtтах'Ь»: с:Позту>, «Оrвtт'Ь анониму», «Монастьrрь на :Казбекt», уриво� 
' . 
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; 
«На холмах'Ь Гру::�іи», де .говоритьс л npo коханпл з Гончаровою, <Обва:л'Ь». Таке-
угруnувапнл, що . його викликала, безумовно, психологі чва близькість між: 
в іршами, лк-вайкраще вказує на переживщшл поетові за згаданого періоду. 
Дане-ж угруnуванвн посередньо· відносить «Обвал'Ь» до розряду г.шбоко
ліри чних творів. У сі ці творчі акти концентрували в своєму процесі 'най
різноманітніші лвища, що знайшли собі місце \$ сфері поетичної т�орчости, 
звичаfrно, не механічним шляхом. У сі вони проходили крізь призму узагаль
нюючого філософського «я» художника та складали сь у певн і _образи й віД
ображали�ь в індивідуально-відокремлену, викінчену єдину художню цілість. 

Що- ж за філософське «л» було властиве Пушкінові за тоИ п�ріод По.го· 
життл, н:кого оце розгллдаємо? Відповідь: егоцентризм його творчо:rо . мис

лелня, цілковита воля, цілковита незалежність Його·-- поетичного слова . Це· 
не егоцентризм Лермонтова, не егоцентри:нr Печориних, де світ до пев
но ї . міри .мав насолоджувати «.а» Григоріл ·Олександровича. У Пушкіна 
вільна як вихор поетична думка й творчість художн:Ик а . Тут егоцентризм. 
інтел,ектуальний, протилежно Печоринсь:кому - анакреонтичному· та епіку

рейському. Ця воля ·до вільної творчІ)сти, а через це - зненависть до будь
лкого деспотизму, що обмежує цю нол19 та особу поетову, надає особлиної 
привабливости, особливого зачаруваннл поезії великого 'геніл. Експресіл,. 

властива творчості його, тільки збільшує це зачаруваннл. 
До чого ;зводцться: соціологrчна суть згаданої аперцепціИної _здатности 

Пушкіна? Вона зросла на !"рунті розладу між поето�r та суспільством чере3 
причини не раз уже ю·адані вище. Цefr розлад властивий не самому тільrtи 
Пушкінові, ба И ціліfr соцілльнНі категорії з тодішнь ої інтелігентної велюю
помісної шляхти, із зрушеною господарчою базою. Різна тільки :міра.,_ 
я:кою виявляєтьсл цей інтелектуальний егоцентризм та напрям його шлл
хів. Особ.диво інтеnсивна ця філософська :конценціл в Пушкіна: надто вже 
безнадійна міра розриву :між поетом_ та суспільство111. До того-ж його світо
гллд у той самий бік скеровував і той. французький вплив,. що його поет 
зазнавав з дитинства. Раціоналістична філософіл, лка звідти Ишла, пропо
відувала кул:ьт особи. Правда, цей культ у різних системах двоївсл : з одного 
боку окремий індивід мусить скеровувати свою самітність па благо люд�ни. 
й благQ свого «я» роз '>.Іинювати в колентивному блазі «я»- :колективу (антро
поцентризм); з другого - проблеми мо.го 

·
блага для :мене закон (егоцен

тризм). Пушкін за даног10 періоду розладу з суспільством, а також. розлад ... 
суспільства з ним·- особливо тоді, коли змагання: й до особистого щастл 
було :мало не домінантою - :мимоволі вбирав у себе цю останню індивідуалі
стичну тенденцію (Пушкин'Ь, ис.т. 11). 

Але протести Пушкінові, що з'лвлялися: у формі різrшх поетичних ви
ступів, бул о скеровано проти суспільства, як збіговиськ а з окремих· інди
вщ1в, що завдавали утисків його творчо-надхненній особі,' але не проти тих. 
суспільних відносин, лкі тоді панували в житті. Наприкінці двацнтnх.. 
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J>Оків ще не були загостреІtі К}Іасо�і протиріччл, особливо в місті, й суспільні 
взаємини здава,шсл споконвічними, · непорушними, принаймні длл тієr со
:цілдної групи шдлхтИ, До якої належав Пушкін. Через це в його поезії, 
:зокрема в «Обвадt», протест має не соцілльний, а тільки індив ідуальпий 
хар3:мер, Протести- ПрОТИ деСПОТИЗМу-И :ta. В:ОJПО- ДУМКИ-СЛОВа. 

. 

Ось така призма, що крізь неї заломлюютьсл різпі ·аперцепції та 
.думки поета - Пупшіна; ось такий фокус, що в ньому концентруються йо:Го 
настрої й: виЯвJtяються творчі дослгненнл. 

ТакИм чино:r�1 мотиви, :ip;o стали за 1tанву для •Обвала», можші. вважати 
11а встановлені. Ве.тановима також й аперцепційна здатність Пушкіна, СИJ\l-
1щл вір:И його. Не можна встановити тількі� таюшицю творчости: 1ш спо.1у
·чалисл глибоко ліричні пережпва'ннл поетові з відповідним епізодом з життл 
кавказької природи, відомим з мандрівки до Арзеруму. Щоб сягати вглиб 
цієї таємниці, немає досить признань-свідоцтв, і хиткі ще методи науко
·вкх психологічни.х до·слідів. Проте, необхідно завважити, що спосіб 
еИмвQлізу;Jати природні явища був не тільки досить. відомий, Пушкінові 
·(взяти-б хоча озерну школу шотл андських поетів, у поезії :яких Кесвікське 
-{)Зеро було тільки зовнішнім виразом длл глибин , свого світоспізнання, що 
зачаровувадо й Пушкіна - досить згадати tІR л юбив він Ворrсворта), ба й: 

властивий: вел икому поетові. ДосИ:ть указати на «Пtснь о Вt.щем'Ь Олегt» -

·це улвлювана розмова автора пісні з імператором. «Монасть�рь на КаsбекіJ» 

й особливо «Rавказ'Ь», з чорновими матеріллами. до нього, дають ще більшу 
:юrогу стверджувати, що поет використовував картини природи, щоб вислов� 
лювати найглибші бажаннл свої. До того-ж, за періоду, коли писалося «Об
вал'Ь», ще свіжі були вражіння від суво:vої fi могутньої прнроди Кавказу, 
·куди Пушкін під цей: час посилав свого Онєгіна мандрувати. 

Образи «Обвалу» трап.J!лютьсл й у низці инших fворів: Терек зав

·сіди «свирішЬІЙ», «злой», «mумнЬ1И», завсіди під утисками вор огів - «нtм.ЬІХ'Ь 
громад'Ь», «тюремнь1х'Ь» скель, проти яних провадить він боротьбу, далеко не 
завсіди з однаковим успіхом. Ці символи при анІ\.11огі чній: вл асти.во сті твор
чої напівсві,цо}1ости здобували більшу трив�сть і стали за матерілл до 
.ас.оцілцій: Переживаннів Поета з епізодами 1швказь1�ої природи, з її диво
-впжним · баrатством на чуТ1єві вражіння, та до спів3вуччів у настрої' поета. 
Не м ожна думати, що Пушкін 'до ідеї підбирав образи з цієї природи, нав
:иисне символізуючи Їх: зміст і форма, ідея й картини повстають у творчому 

')'авлінпі, звичайно, одночасово. ·'-

А втім символізм «Обвала» таки не витримано, JIR то було в «П'ВСНЬ 6 

Вtще:и'Ь Олегt.». В нього довільно вриваєтьсл особистий еле\\Іент, що вилв
JІПЄ cwe не тільки у тоні всьоl'О твору, але П -У фактах 11рви, про що ·свід-
·чить усенька трета строф а. · 

/ 

Порівнюючи зазначені �ані про суб'єктивність «Обвала» з тик, що 
:'І'Оворилося, щоб ствердити ліризи при аналізі прихильників тільки описової 
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поезії та алегоричности !)оротьби завойованого Raвrtaзy з російськими перс
иожцями, можна зробити висновок: ідел даного твору-боротьба Rільпої стихії 

(читай: відьної по етичної творчости) з. тимчасовими перешкодами, в JІюр� 
домагання людей відqграють jie аби-лку ролю. В наслідок цього герцю стих1я: 

стає знову вільна ·й за су_п.еJН!!!Кі:І.. Їй може стати тільк.и Еол, JЦ{} до 
нього Пушкін звичай110 прирівнює своє творче «я». O.тarta. зага;іьна кон

цепn;іл твору" Отже тільки про неї й дов одитьсл говорити. Вбачати якусь 

СИl\Іволіку в окремих словах, а потім у рядку по рлдr;у це була-б велика 

помилка. Конче треба занотувати тільки загальну, концепціfJ,ну суть та 

розкрит и 11. 

Щоб ствердити дане тут розуміння, можна притягти. И дані з мови 

«Обвала». Давіть .КОJ!И побіжно читати його, впадає н 01ю вел:ика сила" 

слов'лнізмін: бреrа, моrущиfі, влекся, рев'Ь (а не рёв'Ь) (БуддР, ОпЬІТ'Ь грам

иатики ЯЗЬІІ\а Пушкина, ч. І, ст. 23). Всі вони вкупі з иншими фонепJч

ншш даними (алітераціями) дають величніfі тон твору, який нагадуЄ віР,mі: 

Пророк-ь, Позт'Ь, По:пу. Конче треба завважити, що наприкінці 20-х років 

Пуu�кін у.же виtворив свою літературну мову. Під цей час :fioru рРформатор
ська натура зовсім звільпил:ась од вимови з високопарнИJ\І одтінком, що 

Пущаін робив цілком свідомо, лк то знати ·з редакціfі твору; лко:Го роз-
глядаємо. 

Своїм тоном та слововжишом да пий вірш �а періоду, що fiol'O розrл1-
даєтьсл, безумовно cepeдnifi з «МонастЬІрем'Ь на Казбекt», «R,а.нrщзом'Ь)>, «В'!. 

часЬІ заб;!,вч», «К .. . » (сонет); «Позту», «Отвtтом'Ь анониму»; це вже баrат� 
� ·-

говорить за відпо�ідну символічність «Обвада», з<tйвий раз стверджує тлума-

чіннл :fioro, подане вгорі. 

* * * \ 

Раніше було зазначено, лк з порізнених -явпщ зоFнінінього оточенюt 

:fi, звичайн о, внутрішнього світу поета повол·і складались у 1Іого творЧому 

запалі д е-далі вс е в�наченіші образи, що кіпець-кінцем зливадись в інди

відуально-відокремлену, ви:кінчену й ясно визначену художню цілість. Ал� 
цю останню визначає не тільки асоцілціл двох вище ·зазначених лвищ. 

Не меншу рол:ю у витворюванні даної худ;ожнь ої цілости відоrрає ще третій 
_елемент, органічно злитий з першими й від них пеRідділимий, це стиль. 

твору, що, безумовно, являє собою частину його змісту. Різні: хі�1ічні еле

:кенти твору допомагають одне одному здійснювати завдавнл цілого. 

Стиль має, головним чином, завдання е.моціональне - спів.звуччя nастроів: 
художника. Але через те, що це <fПівзвуччл буває далеко не ріщюмірне 

протягом 1сього твору, то річ цілком прпр.одня, що художня єдність цілого 

припускає й єдність окремих частин його-в дапіи разі не тільки строdт, 

ба й окремих віршів О б в а л а . 

. Ця художнл єдність, певідділима ві,ц змісту твору, в загальному П ці
.-rо:му, вилвл'нєтьсл вкупі з ним. Проте, щ>ет даJІеко не відразу охоплює ЦІ{) 
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цііІьпість твору. Він, по першому ·па рисі, працює fi далі на.д своїм· �ір-

шем, щоб :дійти більшої худоЖньої-єдности, більшої гармонізадії чуттєвих 

форм з ідеєю твору. 3'нвлнютьсл варілнтиt окремі ред'1:кції, що свідчать 

про свідому роботу художника над своєю творч,істю. 

, Таку картину спостерегаємо й в О б в а л t Пушкіна. · 
, Е;tть, окрім оригін�лу (з

' 
ним ,л познайомився завдяки ласкавості 

М. К. Rозьміна, одного з редакторів академічного виданнл творів Пушкіна.·за 

дозволом М. К. тут наводитьсл й кQпію з о ригіналу, лку призначено длл 

7-ro тому творів поета, щр готуєтьсп до друку), який :мз,є иноді до трьох 

редакцій окремих віршів, редакціл .трохи різвитьсл від оригіналу -:- «Сtвер

НЬІХ'Ь Цвtтов'Ь» ( «Сtв. Цв.» 1831 р-ік), а потім виданої поетом року 1832 
треті.ої -частини своїх віршів. У сі ці редакції дають змогу · спо::терегати 

роботу художника над О б в а л ом 'Ь, з метою надати останньому більше гармо·

війности, бі�ьше поетичної цілости, а разом з_ тим .більше кон':Іе .потрібної-
. ." . . . � , . . 

е:моц1ояальности, лка надає поетично� 1люзорности в1рmов1 и нез .11свимо1 

чарівної nривабливости. Не дурно-ж протягом :мало не віку даний твір 

П�mкінів не перестає бути найпрекраснішим з прекрасних. 

06ваn• (aЦlanche) 

(мр'а.чньт) 
ДробнсЬ о (хладнwя) хл�дньtя скаю.1, 

ІПумят'Ь и п�нятся валЬІ 

кричат'Ь 
И надо :мной (парят'Ь) орльr 

И ропщет'Ь бор'Ь 

блещут'Ь 

_И (дремлют'Ь) средь волнистой мгль� 
_ ВерІІJИНЬІ гор'Ь !J4 

(Оттоль) Оттоль разі. (оттоль) 
СорваJІСЯ (ні.когда) обвал'Ь 

и С'Ь ТЯЖКИМ'Ь грохотОМ'Ь упал'Ь 
всю (зді>сь) т-В_снину' 

И (ОН'Ь) (ущелье) между скал'Ь 
Заrородил'Ь 

И Терека могущій вал'Ь 

Остановил'Ь 

Вдруг·ь �стощась и присмирі�в'Ь 

О Терек'Ь, тЬІ прервал'Ь свой рев'Ь 
прибі>жа -

ІІ онесся В'Ь Каспій присмирі�в'Ь 

задних'Ь 

упорнЬІй Но волн-ь (отставшій) дп:кий гні�в-ь 
ПрошИб'Ь сніІга / 

(ТЬІ) ТЬІ) и) �атопил'Ь освиріІпіш'Ь 

, �евои бреrа ) . 

29 О!{ 
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ПрорваннЬІЙ 

и долго ( сні>rовой) обвал'Ь 
Неталой ·гру дою лежал'Ь 

И Терек'Ь злой 11од'Б ни:м''Ь бі>жал'Ь 
И ІІЬІЛЬЮ ВОД'Ь 

шал 
и мутной пішой оро (ж) 

Ледяной свод'Ь 

11уть no нем'Ь широкій 

И (no обвалу) ( 11утшік'Ь) шол'Ь 

скакал'Ь 

И (м;�ался) конь и влекся вол'І. 

И своего верблюда вел� 
Степной купец'Ь 

Теперь (лишь) (ход) ХоДИТ'Ь лишь 

Гді> НЬІН� - 3ОЛ'Ь 

Небес'Ь жилец'Ь 

30 

Ось такий автQrраф. , Хтось поставив олівцем: ліворуч угорі число 1829, 
що показує рік, коли був написаний вірш, ,а Червоним атраментом 94, ви

падково , звичайно, проти віршу «ЕершЙнLІ гор'Ь». Дане число є помітка 
жандарської управи· на пап е рах: що лишилисл по смерті Пушкіна. Авто" 
граф на сірій чвертці звичайного на той час паперу, з J!ЯСними водл
ни:м:и паралельними лініями згори донизу та з рідки ми поперечв:Ими. 

На перш ий погллд впадають в око два факти: єсть инший з аголовок, 
якого поставлено по слові «О б в а л: 'Ь» у малих дужках і не відділено від 
першого ніяким Знаком; через це він і починається з малої літери : avalanche. 

Другий, що впадає в око, факт говорить про АВа :мо.менти в творчій 
праці. Момент перший- тон початкових строф; за ними поет поставив 
значка, рівноrо рисці, лкиП закінчує роботу, й число «29 ок», Що показує 
на час, коли було напис а но дану час.тину «О б в а л а>. Ії уміщено на лице

вому боці чвертки. На другі м боці Йдуть дві останні строфи а віньєт&ою
закінченням, що скидаєтьсл на тричі повт орену згори щ�:из велику літеру 
«3», пос е р едині пересічену рискою, а трохи збоку Цифра «30», що говорить 
про закінченнл віршу. Тому його й відносять до 29-30. жовтнл (Див. «Тру.цм 

и ,цни�). 
Цікаво відзначити, що перший · акт творчости .явл.яє собою закінqене 

ціле: Тере1;. знову вj льний. Дві дальші строфи говорять. уже про инmе, 
говорать, лк то побачимо в далЬшому викладі, з менш ою експресією, про 
т:я::мчасову, порівнюючи невелику , затримку в прудк

1
0111у русі Терека , ::_р:р0 

крижане склепіннл, що, звичаііно, спало на пам' лть поетові з йоrо щоцея
ника - <Путешествіл в Арзерум'Ь». 
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· Крім названо го автографу, був ще й: �ншиИ - відомий з друк ованого · 

:тексту «О б ц а л а» ·в СtвернЬІх'Ь Цвtтах'Ь за 'рік 1831. Цеіі другнfІ автограф 
мало в чому відрізнлєтьсл від першог(). В ньому передусім бракує avalanche . 
.Да.JІі, замість х л а д  н ЬІ л' ск а л ь1 з1 лвились l\І р ач н LI я с к  а л ЬІ, замість 
�ут,,П ой пtн о:И-шумноИ пtной, замість л е длн о:И с в

.
од'Ь яедл

н ь�: й с в  од 'Ь, замість ше л 'Ь - шо л ·ь, і, нарешті, перед останнііt вірш ори
гіналу, обробку лк ого було.н е закінчено1 Т еп е р ь (л ишь) (зд1:с ь) ( там) 

(х о д'Ь) ходит'Ь ли шь 9о л 'Ь, здобув форму: г ді: нЬІнt мчитс л ли ш& 

з о л  'Ь. 

Редакціл року 1832 мало н е  зовсім: тотожнл з редакцією «Сішерних'Ь 

Цвtтов'Ь». Тут тільки відновлено такі форми оригіналу: ш о  л 'Ь-Ш сл 'Ь, в ел ·ь. 

Брак «треиа> над «е» в Альманаху: проте, можна віднести на рахунок корек
тора, лкий додержувавсл звичайної тоді транскрипції, що відбивала на собі 

в·ластин деяким шарам суспільства вимову в таких фонетичних умовах 
.звука «е», підо впливом давньої росііtської та церковно-слов'лнської мов. 

Що-ж J{O розділових знак�в, то в оригіналі, за рідкцм :хіба вийнлтком, 

Їх бракує. В Альманасі перед злу_t�нш,о м «и»1_що з'єднує низку самостій
них речень, їх немає (може й не з Пушкінової вини:); в редакції року І832 
.з<tзначені протипки поставлено. 

Порів нЯннл оригіналу з пізнішою редакцією не дає нілких нов их даних. 
Вово говорить тілr.ки про не цілІtО:r.І викінчену редакцію оригіналу. Веі 
п'ять к11рти�:і даного твору виражено нсr(рави:ми, дуже) характерними :мавоч

ками, причому число цих останніх доведено до ·мінімуму. Не можна жаден 

штрих, жадне слово викинути й замінит и на инше, не порушивши художню 
цільність усього твору. Коли порівнюват и ред акції, можна помітити пильну 
робо:гу самого автора над віршем. Художній :механіз�[ останнього приковує 

до себе ув аrу читача й утворює �евнс в'ражіння мужности, навіть суворо-: 

сти, що, звичайно, гармонує й з унутрішньою формою твору. 
Цю гармонію збільшує й звуковий бік останнього й самий ритм: його. 

Перенага в акустичному .відношенні твердих голосових, особливо там, де 

.змальовується дикішу й бурхливішу природу; з,явленнл ч ергувань у звуках, 

що утруднлють швідкість вимо1щ � л::р:в ( 29:30:2ї)- 86 на 198 шсле
<;тівок,  себ�то 3:7; ведике число алітераціfі шелестівок - 65 у �40 стопах; 

однотонні чоловічі ри�w:и; перевага закритих складів, особJІиво папри'кінці 

віршу; то nрискорениfі, то тихий темп ритму,_:__ все це досить яскраво 
змальовує похмуру картину з суворо] природи Кавказу. Кожну викінченr 

картину цієї природи; однорідну цінністю своєю з иншим:и, ви словлює rьсн И 

.однаковим числом віршів й однаІ�овою ·,
,
будовою їх у строфі: 8:8:8:4:8:.4, 

причому ко жна строфа має в собі зовсім самостійний ритмо-синтаксичвий 

період . Це Л зрозуміло, бо вона лвллє собою окрему цільну картину, s 

rrевuик унутрішнім та зовнішнім колоритом. Однаковий тип рим говорить 

щю т е. що окремі картини тісно звлзано між собою. 



170 лпл1·оль �.А11шш. ---

Переходимо до пе'рrпоr строфи. Вона своїми асоцансам:ц 17:11 (25:45), 
своrми 

•· • . І • 
римами ри та ор, своєю алперац1єю - с11олуqеннл� ц�елестцюк" 

що 11ерешкоджають плавко вимовляти слова, та повторевнлм шипллчих, сво
їми кінцевими ударними твердими рима ми: ск а л ,J:.I, в а л ьr, ор л ьr, , б ор 'Ь7 
М ГЛ ЬІ, ГО р 'Ь -утворює вр::.>Ж:ЇНІІJІ суворости, боfіовоЇ ДИКОСТИ кавказької 
природи. Вірш ч етвертий: и р о п ще т 'Ь б ор 'Ь своїм сполученнлм р о п -
б о р 'Ь · �иш підсплrоє зазначен е вражіння. Зву�ові ефекти відмінлютьсл 
ті.11ьки в п'ятому т а  шостому віршj строфи, що ЇЇ ровглндаємо. Тут уже не
має тієї активної дикости, Про лку говорилосл в пер ших чотирьох. Тут
спокійне виблиску�аннл снігових гірських верховин зображаєтьсл й ��'лкі
шим асонансом (5:13) fr алітерацjєю ва е: б Де щ у т  'Ь ср ед ь в о л ни.,.: 
с т  о іі м г л  ьr. Раніш-Же пер ева�ала а.тtіт�рація на р. Мало того: тут і рити 
віршу инакmий-розмір його лмбічниіt, а там трапллютьсн И пеани, .які" 
черев цілком психо�фізіологічні умови нашої �ови, уфискррюють вірш, rцо. 
юt-найкраще гарАюнує з його змістом. 

Можна подумати, що наведене вгорі - і1щивідуальні вражіння автора 
цієї праці. ЩQб одкинути такий погляд, можна послатись на численні 
факти що-до роботи Пушкіна вад своїми твора ми з метою відновцти їхній 
е!Іюціопальний бік, зокрема й: над О б в а л о :м: 'Ь. У первісній редакціЇ пер
шої строфи алітераціл була трохи инша, як це зазначалосл вгорі. У про
цесі вже свідомої роботи вад вipme11r з1�мість початкових слів, що не гармо
нували із змістом його (-vреба паn'лтати, що стиль -- ма'{'ерілльна ·частина. 
змісту його), з'лви.�rись инші: хла д нь�л (мрачньrл); (парлт'Ь) 1tр и
ч'а т 'Ь; (др е мл ют 'Ь) б л ещу т 'Ь. В резул:ь;аті- вражіlшя змінює�ьсл. 

Але. сучаСJІи'Й читач, не обізнаниіі з наукою про м.ову1 йде часом буває 
далі - він каже: щоб утворити цю емоціональвkrь, Пушкін не пошкодував 

мову, �рищтстивши навіть у вірші певну какофонію: він· римує с к  а.л u
:м r д ьт, а треба вимовляти с к  ад ьт. Але й це н е  т ак. У сучасвіЦ Пушкінові 
літературній мові, осо?ливо в• мові самого поета, Т}ІТ рухо111иtі ооголос. 

Ось факти: 
Там-ь, гді> море ві>чно плещет-ь 
На пустьшнЬІЯ скалЬт, 
Гді> луна теплі>� блещет-ь 
Ві> сладкіfі час-ь вечерней мглЬІ, 

(Талисм'ан-ь ) , 
То Рим-ь его зовет-ь, т�, гордЬІй Альбіон'Ь, 
То с11алЬІ старца Осс;ана. 
И с-ь ді>тской легкостью ·меж'Ь ті>м-ь летает'Ь ОН'Ь 

Во слі>д-ь �ові.І иль Еруслана. 

Тут, таким. чино111, наголос рухомий, і це при певщ1х фонетичних кон
цrпцjлх властиво »�ові Пушніпа. Із аналізи слів з плавним сполученвли на

прикінці можна стверджувати,' що вони являють собою особливу групу слів. 

з нетривким наголосо�� - то па пні,, то ва с�·фіксі. Дос.1ідник мови .Пуш-
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кіпа.- Євrf.'н Федорович Будде робить та�иfі впсноgок (Будд,еt ОпЬІт'Ь грам
матики J1змка. Пуш1шна, ч.' І, ст. 107-108}: «Пушкін у_ сло,вах з плавким.. 

СПОдуЧСНЮІl\1 ВИКРИВ RЗ.ХИЛ зберегати - Наl'ОЛ:ОСИ ПUЗИВ. RЇДМЇНіі.У ОДНИНИ f 
всіх формах обох чисел, приtfому, наголос на пні буває в Пушкіна в таки� 

словах зансіди можливий: навіть і в тих випадках, де він у назив. в. ?д-

нини стояв на закінченні». Такнй висвово15 Професор засновує на ни3цї 

чисденних д аних. 

, Строфа друга що-до своєї будо1ш та гар:мопіЇ цієї будови із змістом 

ЇЇ ще харак1ерніша. Т�т відділення вел1:1чезпої снігової брили від гірської 

верховини зображено слівцем о тто ль, що при вимові потрібує особливоі 

енергії за-:-длл того, щоб відділити ту наголошеному складі1од т у складі 

ненаголошеному: о т - то JI ь. Така вимова нагадує про ту енергію, Завдяки 

якій відділилась, ніб1:1 відштовхнущ�сь, снігова брила від рідної ій верхо

впни на одному з кавказьких н,ряжів. Вірш ,Пушкінів спочатку бренів так: 

Со р в  а л с я  н t It о г д а  о б в а л 'Ь, потім він, замість н t ко r да, вставляє 

ра з 1.; да�і пост вставляє пос еред віршу отто л ь, закреслює :Пого й пер�

носить на початок віршу,, знову закресдює й нарешті відновлює його лк 

початкове с.тово у вірші; раніш-Же 'початковим було со рв а л сл, про 

щq свідчи.ть велика літера в чернетці. Весь цей вірш, з правильною алі
терацЇєю _на .л та р - л: р: л: р: л, причому склади з зsуком .л наголошені 

з його середньою й останньою наголошеною стопою - в а л 'Ь: с о  рв а л сл 

о б в.а JI 'Ь, з його переваго ю твердого асован�у (6: 2); з браком різкости 

у вимові �вуків - ніби �домальовує картину початково го повЇльного вЇдділенпл 

обвалу від нш�мірного снігового 
-
простору:. 

; 

Далі йде падання. Його характеризує різкий гуркіт, чому відповідає: 

у вірші накопичення шелестівок (13 : 8), а хуткість діяння відобраЖають 

порихійла ямб. Наслідки паданнл- тіснину запруж:ено й бурхливу течію 

«могущего» Терека зупинено. Вірші чотирьохстопні, при восьмистопних. 

инших, і порихії як-найкраще свідчать про моментальпісп, у рсзулиаті 

обвалу: ·з агор о д и  л.'Ь,1 о с т  а н  о· в и  л 'Ь. Брак догі�них nавз серед віршів 

�оізр шує це вражіннл. ФоВІетична конценпjл не відразу даласл поетові fJ 
ry 1·ретьому вірші даної строфи. И он і у щ е  л ье ме жду с It а л 'Ь - писав: 

спочатку Пуш�tін. Далі nоет закреслював .он 'Ь, надписуючи тут: и з д 1; с ь  

у ще л ь  е м е  fit ду ск а л. 'Ь. Така фоне тична 1tовцепція не відповідала змі

стові, тому в поета Иде дальша обробна віршу, в наслідку л.кої й повстає� 

и. в с'.ю т,1> с н ин у ме жд у с к а л  'Ь, де з амі сть с в и с тл ч их а лі

те р а цій при дув ві. 
Ці1tаво ще завважити, що в усіх редакціях ва л Терека наявано . мо

г у щ и :м 'Ь, словом, що зрідка трапляєтьсл в Пушкіна; звичайно - мо г у чі й. 
Але перше звичаИно сттолучуєп.ся з силою, нrзалетною, творчою (!со б ою, 

в11значним борце м-реф,о р :матором: К:ь :морю-Байроn'ь, БратьJЕ 
Р,аабойпи tш - старший з пих, Полтаtза - Петро. 
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Строфа третя. Терек ніби' виснажив свій гнів й уЩух. Треба завважити, 
що цей вірш Пушкін вставив пізніше - між рндків. Он 'Ь п р е  р в  а.л 'Ь 

св о й р е  в 1,. , Дал:і поет'Ь, очев11длч&и, мав на думці направити вщухлого 
Терека. спокійно нести свої води в Каспій; 'про це свідчить і дальщий nірш 
автографу. 

. 

Але дане явище не відпоnjдало худо;кній правді всього .fвору й перед
усім настроєві поетовому. В ін рішуче, «жирно> з акреслює цей вірш� І 
непорушна енергі.л невгамовних хвиль розлютованого Терека не миритьсх 
з обвалом. Почався герць. Не легко даласн перемога вільній· річній ·стихії, 
та И: перемQrа, лк то знати з дал:ьшої строфи, не була цілковита: 3ат11ж
ність . боротьби передається низкою павз_, перевагою .лмбу, н акопиченп.лм 
шелестівок; енергіЯ хвиль - частим: р та відповідноЮ. алітерацією. 3атяж
пість борстьби наче відбилася й на цоеті: йому не відразу дався цей вірш. 
Ось його варіяції в автографі: Но водн'Ь ос т а в ш и х'Ьдикі й г ні!в 'Ь
Н6 заднИх'Ь во лн'Ь дикий гн ев�у порнь�й (приписка ліQоруч од 
.віршу, навскоси, як ! результат: но за дних'Ь в о_лн'Ь уnорнь�й г нtв'Ь, 
.хоч дик і й і не закреслеnо в' автографі). 

Вірш, що малює бурхливу лютість Терека, по Прориві снігової �тіни, 
має два ямби з останнім ваз:іолошеним, що »Rазує на ту хупtіст�, з .яко�; .�ир
'Вавшись з-під обвалу, Терек у своєму вільно-гнівному русі залляв ,свої бере:�;и. 
ltороткі в1рmі, не мавши на собі перохіїв, відзначуючись консонансом, що 
не утруднює вимови, свідчать npo скорість Терекової течії. 3а це �оворвть 
також і те, що довгість голосових у 'цих чотирьохстопних вірпіах, чергуючи 
:.з коротrшми, не дає, коли вимовляти вірш, вр ажіrfвя коротк.ости, иомен
тальности, як то мп бачимо вгорі. Т а  й накопиче:nня шелестівок (7 :·4; 5: 4), 
.Qсобливо у вірші пр о ш и б 'Ь с н t га, не дозволяє вимовити йоГо' хутко, а 

:в паведепих yropi зустрічаємо протилежне 11вище. . 
Д� пев�о'і :міри д�сопав:сом у даній -етрофі бренить р е в� , римуючись з 

r і1 і; в 'Ь. Це :мо.Же здаватись як устущ.tа часові ·ra звичаєві певного су:спіль
ства, звичаєві, проти .якого повставала реформа·rорська натура худоЖ:ника 

Будде, ОпЬІт'Ь l'рамматики' лзЬІка П.ушкипа; ч. І, ·ст. 23). Але треба ·рахува

тись із тим; що наприR�нці 20-х рок.ів поет звільнивсл від цього звичаю й, 
11авпаки, сам дик11ував літературі свою Лушкінську мову. Том:у доводить�я 
:вжиток р е!в 'Ь уважати за цілком свідомий, щ9 rарионує з yciє:rq лексичною 

структурою твору. 
Тут треба sанотувати роботу Пушкіна над двома останніми віршами, 

що тоном своїм наближаються др другого: <О Терек'Ь,' ти»". Ось процес 
пое:rовJЇ творчости: Ти, потім це слово закреслено й підписано и .3 ат 6� 

чи л'Ь о с виріпі> в'Ь. Далі Пушкін відновлює персоніфікуюче Т ьt, закре

сл:юючи и перед з а т  о пи л 'Ь. Дане явище 'відбилось бул:о й на останньо:иу 
вірші, якого поет почав був писати з першого елементу літери 'І', але 

.закреслив ttoгo й поставив Св о І! бр е І' а. J?ec1. цей 'синтаксичний періОА, 
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спочатку в Пушкіна кінч11всл був великою експресією: знаком .поклику, якого· 
в даJJьшій обробці віршу поет закреслив. 

\ . . · 

Строфа Щі, лк останнл в першому творчому акті, вкупі з знако:и 
поклику й свідомо вірновлепим ТЬІ, зайвий раз підкреслює особисту з аці
кавленість, 'l'a гл ибокий ліризм творцл О б в а л а. Конструювапнл цієї 
строфu, в її історичному аспекті зайвий раз підкресл�є, що ваш 1югллд_ 
і_ на ідею даного твору правильний:. 

· Боротьба скінчилася. Терек несе свої могутні хвилі під крижаним 
скдепіннлм обвалу. Й так було дов го, довго, .зо днл в день. Вірш, нк най

ліпше, характери3ує цю затлжніст:Ь· трИ:вки:м своїм ритмрм; два
. 

ямби та. 
пеан при чоловічій римі в довгих віршах, два лмби в коротких.· Тут немає 
різкого асонансу або алітерацій. Дирг армонійвий вірш автографу: и му т

н о й пtн оіі: opomaJI'Ь замінено вже длл «СіщернЬІХ'Ь Цвtтов'Ь»: и ш ум

и о й п t но й о р о ша л 'Ь1 щ о показ_ує;..,.лк турбувавсл Пушкін про емоціо
нальність віршу . та йоrо звукопис: (ш: н: н: ш) ш у :мп о й п 11 но й 
ор о ша л 'Ь, з амі.сть попереднього одного ш у дано:r1у вірші. Р та .л, що часто 

трапляютьсл, надають плавкости віршу (15 плавких при 37�ми ицших ше.
лестівках). 

Строфа далась Пушкіну легко . Тільки в першому вірші И долг О· 

снtгов о й  о б в а л'Ь з'явилось. замість снtг о в о й-п р о р в а ннЬІй, що 

другий акт творчости над віршем формально з'єднує з першим. І в цій 

_строфі немає лінгвістичної помил1ш. Слово л: е д  л но й має :fi иншу наголо:.. 

lпеність ле дл н о  й, однаково 'законну в мові · Пушкіна, про що свідчить 

уже не раз процитований нами дослід1щк по�тової l\JOBИ (Будде, там - же, 
77-79). В друку, й у �Сt.вернЬІх'Ь Цвtтах'Ь» і в «Стихотвореніях'Ь», проте,. 

зустрічаємо вже ле дя п ЬІ й, слово, що вже не має рухомого вагол:qсу в. 

даній формі. 

Кінцева картина т ак с а м о кар т и п а , м цр н а: вона малює тимча-. 

сову ролю обвалу. Такому звичайному лв ищу відповідм: розмір ві ріпу- ямб 
при одному початково.му пеоні в третьому вірші. Лише п'лтиfr вірш, що 
змальовує хуткий рух Еолів, має кінцевий пеон, при чоловічій римі, що 

гармонує й з змістом віршу. Що-.ж.. До звукового складу даної строфи, то 

вова кожни.М своїм віршем малює найрізноманітніші картини, каж� Брюсов 

(Брюсов, Стихотвор11ал техника Пушкина, Соч. Пушкина вт. изд. Брок

га уза, т: VI). 
· И п ут ь п о н е  111 'Ь ш и р о  к і й ше .iJ. J;-алітерацілми Ііа п і ш та цезу

рами відображаєтьсЛ саму путь. У вірші и ко нь· с к  а к  а л 'Ь и в л ек с н в о л 'Ь 

різними алітераціями на -х; та на в передано рі зну скорість у скаканні кош1 

та повільному русі вола. Ту саму повільність у рухах верблюда в дальшому 

вірші передала теж алітер'ація па в: И с в  о е г о  вер б люд а вел 'Ь. Двоє 

останніх віршів своєю звлваністю, сво'і:м:и цезурами1 uиборо:І\r повноголосого 
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.слова «Зо.'l'Ь» та напівримами· «небес'Ь-жилец'Ь» справллю1'ь вражі)JНJ:І і1ебес-' 
.ного простору : · '-

Г,ц1; ньш1; мчитсн лишп 3�л-ь, 
Небес'Ь жилец-ь. 

Таким чином і ця строфа своєю будовою , своєю віршовою ·стш1ізацією 
гармонує із своїм упутрішнім змістом, через що цей о станній стає яскра
віший, ч іткіш итт. Але поетQві дале ко ие відразу далась ця стцліст ичпа 
мальовничість. Ось процес його творчости, щоб дійти її. · 

· 

Вірш. перший: И п о о б в а л у п у тн и R ш е  л•'Ь. Поста влено в дужках 
по обвалу та цутник'Ь і підписано: путь rro 

'
нем'Ь, Широкій. 

Вірш другий: И м ча л с я  ко н ь  и в л е к ся в, о л 'Ь. Поставлено в 
,Дужr�ах :м ч а  л сл fi надписано Після «ffi он ь» ск ак а л 'Ь. · 

Вірш третій: без змін; що-до в о л 'Ь - в,е л 'Ь rовор илося вгорі, рівно 
як і про шо л 'Ь - шел 'Ь-ш е д'Ь у другому вірші. 

Вірш четвертий -без змін. 
Вірш п' ятий -не відразу дався поетові; в ор игінаді �ін лишився не 

розроблений, так що за останню редакцію треба вважати ту, що в <Аль
манахt>. Роботу над" ним Пушкін проводив таку: Теп ерь (лишь) (ход) 
х о д и т 'Ь лиш ь 8 о л 'Ь. Під лишь стоїть посіавлене в дужки ело.во з д t сь, 
а пад (ход 'Ь ) - теж у дужках ( т а :м 'Ь ). Таким чином незакреслене лишається: 
Теперь х.одить л,ишь З о .л 'Ь , що дало в друку звучн е: Гдt. нь�ні: 
:м:чится л и ш ь 9 ол'Ь . 

Вірш шостий- без З\1ін. 
· Підсумок допіру переведеним спостереженням пад окремими rtарти

.на:ми твору, Що його розглядаємо, приводит�. до такого висновку : 
Ритміка «Обвала», що пе реважає пад метрикою, його звукові . сполу

чення, його строфічна будова, ного лексиколо1·jя- тісно зв.язані з тИми 
образами, яких вони виявляють. Инши:ми словами каза,вши , всень ка струк-
тур а віршу, весь його стиль гостро га:рмонують з fІого внутрішнім «я» . 
<Обвал» -:моністичний. 

Через цю rармонію, неодмінну ознаку вслкого поетичного .твору, пов
стає та художня єдність, що змушує не лише . чути про ті чи инші жит
тєві явища, але й відчув11.ти, :милуватись з нах, в:х;одити в Їхній світ та 

:-ЖИТИ ОДНИМ З НИМИ ЖИТТЯМ. 

* * * 

По анал1з1 внутрішнь ої та зовнішньої форми «Обвала», рівно як і 11110'-
тивів, що визначають його зміст, конче треба переііт� до відmукуванвл 
nрОТОТИПу твору, ЩО цікавить нас.' 3 цією метою вже не ра3 переВОДИ!іІОСЯ 
спроби . Йmли вони в різних напрямках. Спочатку зупинядись були на 
Томасі Мурі , потіn1-

'
на Бернсі, нарешті- на Баррі Еорнвелі. Щоб ; точ

ніше визначити названий прототип, конче треба зупинит ись на ан алізі 
кожної з зазначених те орій. 
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У першу лінію -- Мур, твори Якого бри дуже поширені в двор.ннс�.кn 
Rублах за п е ріод у, що його розглядається. Їх знаходить Пуmкіп і в Малін

. Піках року 1829. У від омом у листі до В ульфа поет повідомляє, що заст:\в 
:він там Ганну М�к олаєвну s флюсом: та з Муром; Можна далі припустити� 
що зн ічев' я в ce.qi захоплювавсн ним й Олекс!lвдер Сергійович. Цейс Мур 
викликав низку уявлівь, асоціяцій, що відбилося й на будові «Обвала.», 

$КИЙ ритмостилістичною своєю суттю· нагадує иншиП вірш Пушкіна «9хо». 
При цьому треба зауважити, що це «3хо» звичайІІО у виданнях поетових 
"ТВО'рів ішло в супроводі заголовку «Из'Ь Томаса Мура». Звідси висновок -
'Томас Мур з його <(3хом'Ь» явллє собою і спjвджерело «Обвала». Але дослідк 
.-Qстанніх р окі в . досить наочно довели, що вкаіівка на Томаса Мура ве 
іІІадежить Пуш1tіну. Це___: діло видавців. 

Їх захопила, певне, сама лиш с'пі.11,ність ·заголовку. РІіJ:тмікою та сво1м 
художніl\1 змістом: «3хо» Томаса Мура нічого спільного не має з творо.а1 
1Іушк іна під тим самим заголовком. 

Низка инших дослідни ків, за вказівrtами Дружініна, бачили в «Обваm» 
11плив Роберта Бернса, якого не міг не знати Пушків: в й6го бібліотеці 
'6уди твори названого пис:Ьменвика, видані р. 1829; деякі з книг . Почасти 
{)уди розріз ані . (Модзалевскій, Библіотека Пушкищ1,' 180). Дружінін упев
нено висловлювався за те, що «на Пушкіна справляв, велике вражінпл Ро
{)ерт Бернс». «Нам завсідиJ змвалося, що конструкція слів в «Обвалt», 
чисто 1Бернсівсьюt, не єсть випадковість», писав Дружін ін у своїй статті 
·«А. С. Пушкин'Ь и послtдвее изд�ніе его сочиненіtІ » <Библ. для Чтенія, 1855, 
130 т., 74 ст., у ПІ-му розділі. Та й справді в Бернса багат о творів з по-

'.дібною риТІІю-стилістичною конструкцією. В одному J[ИШ пер шому томі його 
творів їх до сорока '(The works of Robert Burns, London, 1891,1 6 томів). 
Але не можна на підставі тільки наведених даних говорити про вплив Бернса 
на Пушкіна за цього періоду. Пушкін психологічно був да лекий од nьоі'о: 
Роберт Бернс «женственно-м'лкиfі, надхвенний романтик» (визначення 
М; В. ЛкоВJІева в його статті «Послtдвій литературнь�Ц собесtдник'Ь Іl'уш
'КИна». Пушкин'Ь и его современники XXVIII, 26) не гармонував s ображе·
ним та пр отестуючим Пуmкіним:. Не дурно останній за зазнач еного часу не 
-�анотував т�орчости англійського поета. 

3 Альбіон ових співців психояогічно близь1шх до Пушкіна був ияший 
поет, м ало відомий у межах своєї бать1tівщипи. Принаймні за нього мало 
не зовсім; не згадують і1сто рики літератури; наи'іть у спеціяльвих енцикло
пед ілх гов орить ся sa нього лиш кілька рядків (Chaшber's encyclopaedia of 
€Dglich literature. Lond'oп: 1903. 223 ст. та The new iпternational eпcyclo

paedia. Now Jork, 1907, 428 ст.). Творів даного автора немає ані в. Петер
бурз ькій Публічній Бібліотеці, ані в Академ ії Наук, ані в Московській 
,Рум:' ян�івскій Rниrозбірні, аві в Бlбліотеці Історичного Музею, ані в біб
.ліе�еці Англійсько.го Rлубу часів І1ушкіна. Проте, останній любив, пере� 
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кладав, «наслідував» цього англійського поета. Ім'я його..,...- Брілн ІІроктер 
(Bryan Waller Procter), у літературі - Баррі Корнвел (Barry Corпwall), 
один з представників уже не раз згадав.ої ОЗЕ1JІНОЇ школи; Низка його тво
рів (одинацлть друкованих аркушів дуже дрібним шрифтом; .В· дві шпальти) 
з'явилась поруч творів трьох инmих анl'лійських письменників у збір
нику, �виданому р. 1829 у Парижі: Tl1e poetical works uf Milmaп, Bowles, 
Wilson aud Cornwall (цей збірник єсть у Петербурзькій Університетській 
Бібліотеці). Даний зб ірник Пушкінові був добре відомий: за період з р. 1829 
поет переклав багато віршів Корнведл, що були в названому збірникові; 
за кілька годин до смерти Олександер СергЩович просив Ішимову зробити 
для «Современник.а> низку перекладів з драматичних творів :Корнвелл, Щ() 
Їх було видрукувано знову-ж у даному збірнюtу {Пушкин'Ь, .и его современ-
ники. XVI в.' Лернер. Замtтка о Пушкинt, 4 ст.).' 1 

\ 
Чи був відомий Баррі Корнвель Пушкіну до осепи р. 1829? М. Ка3'

мій У своїй статті «Взrллд'Ь Пушкина на драму> (П-н и el'O современники) 
на це питаннл дає поаитивну відповідь. Він гадає, що Пушкін знав -пр(} 
К�рнвелл з Revue Eпcyclopedique, р. 1820, де названому пис1>мевникові 
співається дифірам'би (VII, 569 ст., бібліограф. від.) та вва,жається його за. 
одного з найулюбленіших поетів того часу. Його твори, ' 

прицускає Далі 
М. Казмін, могли бути відо111і Пушкіну И до р. 1829 з сторіноіt анг лійських 
Review або Magazi11e. І справді, в низці «Оглу.ів», особливо Единбурзь
кому, трапляютьсл Корнвелеві твори. Проте, Пушкін не міг до р. 1828 насо
лоджуватись англійською поезією, бо не знав мови. Лиш .з допіру на·
званої дати з'явллються в Олександра Сергійовича переклади, ві�ьпі насліду-

'· . 

ваннл та епіграфи з англійської мови. (Докладніше: Цнвловскій. Замітки 
о ІІушкив1;. Розділ 2: «ПJШЮJН'Ь и англійскіП ЯЗЬІК'Ь». П-н и его современ
ники, XVII-XVIII). З р. 1830 Корнвель уже викдикає над:х;нспнл в Пушкіна .. 
«Домик'Ь в Кодомнt»,- «Осень», 1 «Заклинаніе», «Пир'Ь 110 времл чумь1», «Л: 
здtсь», «Пью за здоровье Мзри», «Скупой рьщарь», «Моцарт'Ь,и Сальери> -· 

всі ці твори, щ'о Їх написано було .р. 18$0, свідчать про вплив Корнвелл. 

Його вплив трохи слабшає в наступнім році, ХО'І про нього свідчать «Камен
н11й гость», «9хо» (Подробиці В' Лковлева в процитованій статті). 

Лкий-же висновок? 3 року 1828 вішив англіfІсьК:ИfС поетів на Пуш
кіна зростає. Рік 1830 - кульмінаційний пункт Пого. Домінує Баррі Ко рн
вель. У же й цих даних досить, щоб припустити вплиs названого поета на, 

Пушкіна й року 1829, тим біл_ьш, що паралель 111іж «Обвалом'Ь" та «А sea, 
shore echo» наявна, про це говоритиметьсл далі. / 

Тепер од аргументів формального хара1tтеру перейдімо до соцінльно
психологічн:их. ' 

Коjшве4ь належав до тієї частини поетів озерної школи� 'юtа яадхневнл 
своє бpa.'IfJ. в. тенденціях характером позитивістичних, а н.е романтичних. 
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Реалістичне світоспізнаннл, иноді лскравий протест проти звичайности, 
умов життл в суспільстві, иноді насмішкувате відноmеннл до них, а через 

це нерід1tо почуття самотности, боротьба з злиднлJ11и, -- все це характеризує 

творчість Баррі Корнвелл та зближує ЇЇ з творчістю Олександра Сергіftо
вича Пушкіна. Це й природньо, бо соціяльно-психологічні джерела в них, 
коли не однакові, то значною мір�ю споріднені .. От за цю психологічну 
б.шзькість Пушкін і полюбив твори англіІіського поета . Полюбивши він їх, 

не міг не аперцепувати, вкупі з унутрішньою форМОl() твору, й форму зов
нішню: його художню концепцію в ритмо-стилістичному ЇЇ змісті. Довід на 

це - драматичні сцени Пуш1tіва й низ1tа вже зга даних угорі творів, що 
говорлть про l{орнвелів ю_шив. Щоб ілюструвати цей вплив, зупинімось 
на творі О дександра Сергійовича «О б1щность, затвердил'Ь л, наконец'Ь, урок'Ь 

.. , 

твой горькій. Чtм'Ь л заслужил'Ь твое гоненіе>. Порівняймо ці вірші з від-
повідним: місцем з глибоко-ліричного монолога Фредериго, головного персо
нажа Корнвелевого «Сокола». Ось його слова: «О бідність, чи зрозумію, 

нарешті, твій гіркий урок? Ти, що так багато влади маєш над цією пре
красно ю землею; ти, сувора противницл втішного статку; ти, що спати не 
д аєш, скажи, що л зробив тобі, що ти таких жорстоких утисків завдаєш 
мені?». 

Таких ілюстрац1и :можна навести багато, але це значило - б до певноі 
:иіри повторювати статтю Яковлева «Послtдній литературньrй еобесtдникі 
Пушкина» (Пушкин'Ь и его современники, XXVIII). Названі вгорі вказівки 
досить добре визначають характер «запозичення». Але це останнє йде далі. 

Внуrрішнл форма иподі тлгне за собою й форму зовнішню, ЇЇ мелодію , її 
риму, ЇЇ ритміку, нарешті, її художній стиль та Іtонцепцію. Це остільки 
очевидно, що на спецілльних доказах зупинлтись не доводитьсл. 

Перейдімо до «Обвала». Доводитьсл поставити його в звлзо& з Корн
велевим твором А sea shore echo - «Прибережна Луна», що відображує душев
ний настрій поета. Настрій цей, безумовно, був рідний і Пушкінові, який 
трохи пізніше (рік 1831-ий) витворює своє «3хо», мало не цілком тотожнє 
й зовнішньою й унутрішньою формою з названим твором англійського поета. 
Звуки «Прибережної Луни» не тільки відповідали настроєві Пушкіна в-осени 
року 1829, коли поет особливо гостро відчував свою самотність, свою залеж
ність од цілої низки замахів на свою творчу волю, але ці звуки своєю емо� 
ціональністю нагадували Пушкінові таку близьку йому величню природу 
Кавказу, де він знаходив одпочинок своїй схвильованій душі. Вірші 

Стою у дикихD береговD, 
Я внемлю клекоту орловD 

и сльrшу ВОЛН'Б" ГОЛОДНЬІЙ ревD . .• 

хіба· не нагадують «Кавказ'Ь» або «Обвал'Ь»? Звичайно, так. Тут той самий 
настрій, ті· самі картини, той самий мужній звукопис. Але це переклад 
<Прибережпої Луни», якого зробив Єлачич. Ось його перша строфа: 

ЗАDИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УАН, ІШ. V. 12 
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І stand upon the 'vilde sea-sho1·e 

І see the sc1·eaming· eag-le soa ;· 

І heai· the hнngтy bilo,vs l'(Ja1' 

And all <>round 

The holJo,v ans\vering caves out-poш 

Their stores of sound. 

І таких строф - вісім, своєю художньою концепцією одна на одну 
схожих. Коли прирівнювати Їх до ритмо-стилістичної структури «Обвала», 
знаходимо тотожність. Ця тотожність од форми зовнішньої йде далі- д.о 
форми внутрішньої, що змальов)'Є иноді однакові картини fi передає цілком 
споріднений настрій. Тут ті самі секстини 8:8:8:4:8:4 з чоловічими ри
мами та звуковою алітерацією; ті самі величньо-царственні орли та хвиль 
голодний рев; та сама бентежна самітність поета, що намагається високо 
нести свій творчий світильник, хоч необізнана чернь і хитає його три
ножник. Тут усе рідне Пушкіну. Звідси цілком природній і висновок: «При
бережна Луна:» Корнвеля: стала sa. співджерело длл Пушкі�ського «Обвала». 
3а; співджерело, а не перше джерело, бо цим останнім були ті умови, що 
давали надхнення поетові та визначали його творчість. Еорнвель дав тільки 
зовнішню форму та символ, переносв:чи поета «в'Ь очарованную даль», таку 
близьку й рідну для Олександра Сергійовича. 

Співджерело, таким чином, знайдено. Воно знайоме поетоні було й 

до осени року 1829, що стверджує й нашу робочу гіпотезу про вплив на 
Пушкіна не раз згаданого збірника чотирьох англійських поетів з назва
ного року. Гіпотеза перетворюється на догму - непреложне твердження про 
вплив творчости Баррі Корнвеля на Пушкіна в силу певних психічних 
моментів уже з осени року 1829. «Обвал'Ь» . був першим творчим актом, що 
увібрав у себе цей вплив. 

* * * 

Перед нами пройшло всіма сторонами одне явище - творчий процес 
пад «Обвалом'Ь»: стимул до нього, його :мотиви, його форма, шляхи його 
розвитку й, нарешті, продукт цієї творчости-вірш. Синтезуючи всі ці 
моменти одного явища, тепер з більшим пересвідченням :можна стверджувати, 
що зовсім не :мали рації ті дослідники, які в «Обвалі>> бачили лиш «опи
сову поезію» - сторінку з життя кавказької природи. Звичайно, не мали 
рації й ті, що припускали в цьому тво_рі символіку: боротьбу вільнолюбних 
гірняків з російським урядом. Всебічна аналіза віршу з достатнім фактичним 
матеріялом говорить проти дво-х: наведених тверджень. Лишається третє. 
Наведені вгорі аргументи говорлть за нього. Цілком чітко вони оповідають 
про те, що <Обвал'Ь» - глибоко ліричний твір Пушкіна. Тут автор «в'Ь :минуту 
жизни трудную)), коли невблаганно-грізні брили соцілльних умов особливо 
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-тлrотил:и його, величяьо заявляв, що ці умови не зможуть приrоломюиrи 

;віл:ьну особу поета. Вона зуміє звільнитись од усіх життєвих каИданів та. 

,,сказати: 

Тм- царь. Живи один'Ь, Дорогою свободной 

Иди, куда влечет'Ь тебл свободньrй ум'Ь, 

Усовершее:ствул плодн любиммх'Ь дум'Ь, 
Не требул наград'Ь за подвиг'Ь благородньrй. 

Ові> В'Ь самом'Ь тебі>. Ть1 сам'Ь - свой вмсший суд'Ь. 
Всі>х'Ь строже оці>нить умі>ешь тьr свой труд'Ь. 

ТЬІ ИМ'Ь доволен'Ь ли, взмскательнь1й художник'Ь? 
Доволен'Ь? Так'Ь пускай: т·олпа его бранит'Ь, 

И плюет'Ь t1a алтарь, гді> твой огонь горит'Ь, 

И в'Ь ді>тской рі>звости колеблет'Ь твой треножник'Ь. 

Анатоль Маwкін. 



МАТЕРІЯЛИ 

Т. Г. Шевченко в болгарському письменстві. 

Вплив Т. Г. Шевченка на болгарське письменство і інтерес до нього :J· 

боку бо:11гарських поетів і письменників можна відзнач ити трьома такимк. 
ш;Jріодами. 

Пе р ш и й період найбільшого впливу� це шісдеслті роки мипулого
століттл до визволеннл Болгарії з турецькоr неволі (1878 р.). 

Д р у г і� й період-роки 1885-1910, коли про Т. Г. в Бодгарії неначе 
забувають, згадуючи тільки врлдигоди. 

. Тр е т  і И - це минуле деснтиліттл і теперішні часи, коли інтерес до· 
творчости українського геніл знову прокинувсн. 

В першому періоді, коли болгарський народ стогнав у турецькім лрмі, 
долн українського і болгарського народів ·була спільна. Дарма, що перші 
борці за волю болгарського народу знаходили притулок, ба навіть шукали 
єдиної допомоги у гнобителл українського народу - в російської імперїї, 
усе -ж вони розуміли, оскільки долн У країни до долі Болгарії подібна і нк 
ці обидва пароди ідеалами своїми один одному рідні. Та. в отрутній атмо
сфері московсько -петербурзького іШІеріллівму, шукаючи в ньому поратунку 
длл свого народу, болгарські патріоти могли не добача-ти боротьби україн
ського пароду в цією -ж -таки імперією, або-ж навіть стати на боці гноби-· 
телів, що серед болгар стало помічатисл згодом. Та цього не сталосл, бо за
лунав голос протесту генілльного українського поета: голос, що подібного· 
йому в Росії ще не чули. 

На Пушкіна болгари дивились лк на аристократа слова, Жуковським 
" • с о • • •• •о • -

ТІШИЛИСJІ ва иоrо солодкии сентименталшм, але в творчост1 1хюи ючого дл.я 
себе рідного, відповідного до своїх ідеалів, ідеалів боротьби за волю Волга-· 
рії, не знаходили. 

Не те з творчістю Шевченка. 
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Неволл народу, лк нації, лихо, лк працюючої кяаси, всенька соцілл"на 
-неправда, 3нущаннл 3 свлтих прав людини, все те лихо, проти якого сміли
вим словом виступив Т. · Г. Шевченко в оборону евого народу, було таким 
самим лихом і длл болгарського народу. Ідеали і бажання: українського на
·роду, виспівані поетичним слоnом Т. Г. Шевченка, були одночасно ідеа
лами й мріями болгарського народу. 

Болгарському поетові, - каже сьогочасний болг. поет Ст. Чіліпr'іров, -«не 
.Зоставалося: нічого иншого, пк замінити �Україна» на ((Болгарію», гетьмана 
на болгар. царя, Дніпро на Jlнrpy, Д�най чи Вардар, ш�рокі степи й са
мітні могили на Балкаца чи Пірін, москалл на турка, злого пана на злого 
фаqаріота ( експлоататора - греrш) » 1) 

Отож не дивниця, що навіть і в тій отрутній, лк вище ска3ано, атмо
·сфері, Т. Г. Шевченко став длл болгарських борців за найлюбішого поета, 
пророка їхнього, іде:Ивого провідника. 

, 

Під його вплив цілком підпадає перший з доби боротьби за -визволеннл 
Болгарії болг. поет :Ксенофонт-Райко Жі н 3 і фо в. Він не тільки перекладає 
Т. Шевченка, він бере його форму вірша, черпає 3 нього мотиви й ідеї длл 
своїх творів, іде до краю його стежкою. 3 нього стає такий самий ворог 
російського царизму, який був і з Шевченка; дбаючи, щоб Росіл допомогла 
Болгарії ви3волитись, Жін3іфов .одночасно дбає й за те, щоб заступити 
російському царизмові всі шллхи до Болгарії. 

Лк відомо, він цілrюм поділлв ідеї І\ирило-Методіївських братчь�tів. 
Під таким-же дужим упливом був ще й инmий тогочасниіі бо.1гар· 

·сьrшй поет Любе� Е ар а в е л о в, а "rрохи 3годом і Петко Сл а в е й  ко в. 
· У сі вони жили в Росії і бували й на Вкраїні. . 

Перші переклади з Шевченка-це переклади Р. Жін зіфова. Р. 186_3 

він видає в Москві збірника «Но в о б 'Ь л г  ар с к  а сб и р ка», і в ньому із 

186 сторінок переклада11ІИ 3 Шевченка займає 42. В цьому збірнику видру
"хувано такі переклади: 

1. «Тополю> (стор. 133 -140). 

2. «Тече вода в синє море» (стор. 140). 

З. «Вітре буйний, вітре буйниfі;; (стор. 141 - 142). 
4 . .-.:Нащо мені чорні брови» ... (стор. 142-143). 

5. «Утоплена» (стор. 144 - 1'50). 
6. «:Катерина» (стор. 150-172). , 
Через п'ять років Жін3іфов друкує в журналі «Общи Труд'Ь� 

{1868, рік І, кн. 3, стор. 32 - 35) «Посланіє Шафарикові», далі в журна11і. 

1) Сборник<> в<> честь на Ив. Д. Шишманова. Софин. 1920. стор. G.). 
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сСвобода» (1870, рік І, No 35, стор. 27 4 - 275) <Казашка Пtсев'l» (3 «Гама-
лії• - «У туркені на тім боці») ... 

На друrий рік вів друкує іще дві поезії в журналі «Ч:италище> (1871 р" 

ин. 15, стор. 474-475): «Минають дні, минають ночі» й «І день іде і ніч іде» ... 

В тому-ж-таки році і тому-ж журналі кн. 23, стор. 7,35 - 736, :mн. 24· 
стор. 77 4 -776 і в кн. І, рік П, стор. 42 -48, в кн. ІІ, ст. 80- 83, він дру
кує «Наймичку» (Ратакиня). 

Року 1873, в тому-ж-таки журналі 

(рік ІІІ, кн. 12, стор. 1114 - 1120) та <Ой 
стор. 1141- 1142). 

Жінзіфов друкуе <Причинну»; 
три шляхи mирокії» (к.н. 12 ,. 

Року 187 4 він друкує у часопису «Вtк'Ь» ( ч. 12, ст. 3, ч. 21, ст. 3 - 4" 

ч. 25, ст. 4) іще три вірші: «Rалина» (Чого ти ходиш на могилу), «Вітре· 
буйний, вітре буйний» і «Ой, чого ти почорніло>. 

Любен R а р  а в е л  о в почав друкувати свої переклади ·в 1870 р. 

Цього - ж.-таки року в журналі «Свобода» (ч . . 44; .стор. 347 і ч. 52, .. 

стор. 410) видрукувано: «Нащо мені чорні брови», «Породила мене :мати>. 
Обидві ці поезії передруковані потім J першому томі· творів Л. Кара

І!елова (стор. 16, 21 -2 2 ). 

Р. 1871 Rаравелов друкує переклад з дозволеної' російською цензурою· 
частини поеми <Іван Гус� (під назвою «Еретик») в ч�сопису «Свобода> ч.- І, 
стор. 3 (твори т. І, стор. 22 - 23) і «Тече вода в синє :море» ч. 17, стор. 131 
(твори т. І, стор. 3 9 ) . 

Р. 1873 у журналі «Училище» (рік Ш, кн. 13-14, стор. 107) Rаравелов 
надрукував два переклади: «Учітеся, брати мої»... і 41 ридаю, як згадаю>� 

Ці два вірші видрукувано в І томі йоrо творів з увагою, що переклад. 
зроблено р. 1869. 

Між рукописами Rаравелова, що переховуються тепер у народній (на
ціональній) бібліотеці в Софії, є ще переклад (чорновий) поеми «Неофіти», 

невидрукуваний і досі. 

І Rаравелов, як і Жінзіфов, ідейно наслідував Т. Шевченка. В жур
налах «Свобода> і «Независимост'Ь> (друкувалися в� Рум1вії) він обстоював 
ідеї Rирило-Методієвського Братства, й, між иншим, пише: <між слов'янськи'ІИ 
племенами стане порозумінн.а тільки тоді, коли кожне плім' я стане неза
лежце і коли кожна народність збереже свої племінні ознаки»; .. («Независи
ІІОСТ'Ь» 1873 р., р. Ш, Ч. 44). 
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Минуло одинацять років (1874- 1885), за які нічого не друковано 3 

Шевченка болгар. мовою. Аж року 1885 з'являються три переклади Петка 
Р. С л  а ве й к о  в а (під й'ого ініціялами) у журналі «Периодическо Списавие» 
кн. 15, стор. 426 - 428: «Думи мої, думи мої», <Кобзар» (частина 3 «Пере
бенді» - «Вітер віє - повіває»".) та �сиротина», «Така її доля, о, Боже мi:ft 

uf милии ... » 
Треба ще завважити, що р. 1881 'І часописі «Славянин'Ь» ч. 8, стор. 58 

з'явилася стаття про Т. Г. Шевченка Д. Ц. Кодова (піддиректора Націов. 
Бібліотеки). 

На цьому й закінчується перший період. 

3а 1877 -78 р.р. Болгарія визволяється спід турецького ярма й уна
слідок цього, як-найжвавіше заходиться будувати форми свого державно-націо
нального життя. Розуміється, що поезія боротьби за волю, протесту проти гніту, 
страждання і туги поневоленого народу стає для Болгарії м и н у л и м, про 
яке, навіть, згадувати не хтілосн. Тепер для неї наступив час кипучого 
вільного життя, час пових радісних пісень (хоча для них так співця й не 
народилося). 

Про великого поета України болгари забувають, а натомість підпа
дають підо вплив російської літератури, літератури держави-визволительки. 
Болгарських поетів і болгарську інтелігенцію починають захоплювати 1(гро
кадянські• мотиви Некрасова, згодом Надсона. 

Ні доля українського пароду, ні його гепілльний співець, що напував4 
живою водою творчости перших поетів Болгарії, вже не цікавлять ані �ол
гарських письменників, ані болгарське громадянство. Слов'янофільські ідеї 
болгар одходять далеко од ідей Кирило-Методієвських братчиків, починають 
панувати погляди про необхідність «єдиної П неділимої», а тому й великої 
Росії, хоча себе саму Болгарія боронить усіма рішучими засобами од полі
тичного поневолення Петербургом:. 

А втім, наприкінці дев'ндесятих років у болгарські:И літературі з'яв

ляється плеяда молодих талантів (яка, між иншим, також раптом і зникає). 
Вони sахоплюються чужими поетами, а з - поміж пих і Т. Г. Шевченком. Та 
перекладають його не з оригіналу, а з російських перекладів. Так Ів. Бє

лєв у журналі «Б'Ьлгарска сбирка» (кн. 7, стор. 701 - 702, 1895 р.) надруку
вав переклад «Вітре буйний, вітре буйний» ... А. Д. Іхчієв (під псевд. Діаман
тів) надрукував у журналі «У чепически другар'Ь» (кн. 9-10 стор. 393, 1898 р.) 
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«Думка» («Тече вода в синє море» ... ). Той самий автор у журналі «Жюют'Ь» 
(кн. 9-10, стор. 574, 1899 р.) надрукумв «Ой, одна л, одна, лк билинонька в полі». 

З нагоди п'лrидесятиліттл з дня смерти Т. Г. Шевченка, знову його 

були згадали. В журналі «Просвtта> кн. П - Ш, стор. 68 - 69, 1911 р. на

друковано два переклади С.' Д р  ін о в а: «Ой, гляну л, подивлюся»". та «За

повіт», а також коротеньку біографію поета Ст. М. Болгарський поет 
Ст. Чі л і н  r і р  о в надрукував статтю «Шевченко по бсьлгарски» в журналі 

«Славяпски глас'Ь», кн. І - П, стор. 37 - 40. 

3 того-ж приводу багато часописів надрукували замітrtи про Шевченка. 
А все-ж болгарське громадянство, дарма що було оповіщене про велике 

українське свято, воцо не відчуло поета і нічим не визначило своєї уваги 
до ного пам' лти. 

А втім звідси починається) т р ет і П період, період, коли відроджується 
іщерес до великого співця У країни. Інтерес цей пробиваєтr,ся спроквола , 

але незмінно росте. БолгарЇл  за цей час свого вільного існування стала куль

турніша, позбулася делких чужих впли�ів, гіпнози чужої 1\rогутности, загли

билися політичні течії, розвинулось власне письменство. До Шевченка тепер 

ставляться не тільки лк до поета-борця за волю народу, великого проте

станта проти неправди і неволі, як це було за часів Жінзіфова та Кара
нелова. На нього починають дивитися передусім, як на одного з гені'ів 

слов' янства, великого поета не тільки українського, ба й слов'янського, прово

sвісниrtа ідей братерства народів і людлности. 
t Р. 1912 у журналі «Б'Ьлгарска сбирка» р. ХІХ1 кн. 8-9 і 1·0, стор. 535-

!137, С. Д рі по в друкує три вірші: «Ой, гляну л, подивлюся», «Думи мої , 

думи 1\ІОЇ»." «Минають дні, минають ночі» ." Четвертий вірш) що його видру

кувано лк переклад ,· 3 Шевчеика, апокрифічний («В'Ь свtт'Ь живеем'Ь и 

не знаеn�'ь, за що ний всички сме родепи»? .. ). 

В р. 1914 з пагоди століття з днл народження: Т. Г. Шевченка, вияв
ля:ється вже не аби-який і нтерес до нього, дарма що політичні обставини 
Болгарії були надто тяжкі (сліД міжбалканської війниj Букурештського миру, 

за я:ким територію Болгарії було дуже обrtарнано) . Перший заговорив про 

:ювилей паш великий при_я:тель проф. Ів. Шішманов, умістивши в ·журналі 

«Свободно мнtние» р. П, ки. 10, стор. 153 - 155 (8 березня:) статтю. В жур

налі «Листопад'Ь» кн. 26, стор. 188 - 189 і кн. 28, стор. 203 - 205 надруко 

вано статтю про Т. Г., що ЇЇ написав російський емігрант К. Мустейкіс. 

У журналі <Б'Ьлгарска сбирка» р. ХХ, кн. 4 стор. 272 - 275, умістив ста1тю 

про Шевченка М. Москов. У журналі «Лисгопад'Ь» р. І, кн. 28 ст. 201 і 
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кн. 29, стор. 209 надруковано два пере'клади С. Др ін о в а: « Сестрі» 1) та 

«В неволі, в самоrі немає»"., у журналі «Свободно мн.ішие» кн. 18, р. П, 

стор. 285 - переклад С. Чі л ін r' ір о в а <Заповіт». 

Р. 1914 в салоні ((Славлнска Бесtда» 9 березпл було в;1аштовано «Шев

чепково утро», на ньому Прочитано два реферати: Ст. Ст ан і м ір о в а 
«Біографічні дані про Т. Г. ІІІевченка», та пр о ф. І в. Ш і ш ман о в а «Тарас 
Шевченко, його творчість і вrrлив на болгарських письменниrі.Їв первд виз,

воленнлм». Ці два реферати видано окремою брошурою, лк .№ XVI «Бібліо

те1ш С лов' лнської Бесіди» під назвою «Спомен'Ь за Тараса Гр. Шевчеюtо» .  
В цій-же·таки брошурі видрукувано в оригіналі «Заповіт» і переклад його 

Ст. Чілінr'ірова. 

На ювилей Івана 
'
гус а з' лвивсл переклад Шевченкової поеми «Іван 

Гус або Єретик», що зробив С т. Чі л ін r' ір о в. Цей переклад надруковано в 
журн. «Свободно мнtние» р. ІІІ, кн. 28, ст. 446 од 8 червнл 1915 р. 

До перекладів з Шевченка поет Ст. Чі л ін t' ір о в, один з наfікращих 

сучасних болгар. поетів і прихильник українського народу , удававсь багато 

разів. Його перею1ади треба вважати за найкращі. Він переклав: <Запо

віт», <1:1\,авказ», «Як-би ви знали, паничі», « Іван Гус» і пнші поезії, та 

ix поки-що не видруковацо. 

«Заповіт» і «Іван Гус», лк сказано, видру1чвано в жур,налі «Свободно мнt

ние», «Як-би ви знали, паничі» та �мені однаково, чи буду!"» в «У краинско 
Б'ЬЛгарски Прііглед'Ь» 1920 р., ч. 11, стор. 99, і ч.13, crop., 115, а «Кавказ> 
ще ніде не видрукувано . В чис:1і 11 того-ж «Укр.-Б'Ьл. Пр.» надруковано nірша 
Ст. Чілінr'ірова: «Тарас'Ь Шевченко». 

1) Здаєтьсл, перекладач помиливсл, лк із віршем «Вь св-Бті> живеем-Ь»". Вірш цей 
навряд чи належать 'Г. Шевченкові. Додаємо оригінал болгар. перекладу: 

Тар ас 'Ь Шевче в ко, 

Ах-ь, оть мень не искай п-Вени, 
Сестро мол миJlа, 
Че надь тлх-ь е мька тежка 
Слнн:а вечь хвьрлила. 
И за тебь ли е да слуша�rь 
Вухьльт-ь ужасень, " 

ІЦо:нь вь листата тьй извива 

Славей сладкогласен'Ь. 
Ахь, с'Ьдба различна влачим'Ь 
Тукь, сестрица , ние: 
Твойто сльнце днесь изrрлва, 
Мой.то пьк'Ь се крие. · 

, Her'a вь �ил11 ти да раснат'ІО 
Рози миризливи,-
Твойта пролі>ть века бьде 
Ві>чно сь дни щасливи; 
Тал орис'Ь, що ори са 
Мене С'Ь сrчJьбь велика, 
ІЦасте ві> чно тебь да прати, 
Сестро лснолика. 

Пр-Введе: С. Д р и в о в а. 
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· Р. 1919 у журналі «Дtтска радость> р. ІУ, кн. 4, ст. 96 передрукован() 
переклад П. Славейк.ова «Кобзар'Ь». 

Нещасливий длл Болгарії · кінець війни 1914-18 р. р. тлжко відбив сл 
ва всьому болгарському житті. Політиканство, яке завсіди заїдало сили бал
канських народів, загострилося, добробут підупав, духовне життн здріб' -
язвіло і затерлосн насущними буди.ями. Годі було чекати дужого -поступу в 

розвитку літератури. 
А все-ж роки 1919-2 t, завд.нки тіснішим політичним: звлзкам України 

з Болгарією, визначались живим інтересом до української літератури взагалі 
і до Т. Г. Шевченка зокрема. Низка ювилейних святкувань і звідо1'Ілень, 
статті в часописах, розвідки, що друкувалис1г в «Б'Ьлгар. Украин. ПрtгледР, 
(тижневик), в «Украинско Слово>, в збірнику «Сборвик'Ь В'Ь честь на 

Ив. Д. Шиmмавов'Ь» 1920 р. Жива працн проф. Шіmмавова, проф. Теодо
рова Балава, проф. Ст. Младевова, Виколи Балабанова, поета Чілінr'ірова 
та ин. поклала нові підвалини длн дальшого розвитку українсько-болгар
с.ької прилзпи і взаємопізваннн на Грунті письменства. 

Софія 1924 р. Минита Мандрина. 

Л І Т Е Р А Т У Р А. 

С т. Чи л и в гир о в 'Ь. Ш е вченко на б'Ьл гарс:ки. Сбор ник'Ь В'Ь честь на Ив. Д. Шиш
wанов'Ь. Софил. 1920. 

Т а-ж статтл в журна.ТJі < Славлнс ни глас'Ь». Р. ІХ. Кн. І і П. 
д - р 'Ь И в. Ш и ш ман о в 'Ь. Тарас'Ь Шевченко. Библиотена на Славлнс:ка Бес.:Вда. 

Кн. XVI. Р. 1914. 

Д - р І в ан Ш і ш ма !І о в. Ролл Унраїви в болгарськім відр одженні. Ві�ень 1916. 

д. Ше л уд к  о. Любен'Ь І:\аравелов'Ь и Унраива. Сборн ик'Ь В'Ь честь на Ив. Д. Шиш

манов'Ь. София. l!J20. 

Т .  Ат ан ас о в 'Ь. Любен'Ь КаравеJІОБ'Ь като фолнлор11ст'Ь. Той-же збір ни:к. 

Пр о ф. Б. П е не в 'Ь. П. Р. Славейковата nреводна. Журнал «Периодичесш> 

списанис». 1906 р. ст. 205. 

Ник о л а Т. Б а л а б ан о в 'Ь. Любе н'Ь Карав е лов'Ь и украинската литература. 

Пловдив'Ь. 1922. 

пр о ф. Ст. Мл ад е н о в 'Ь. К'ЬМ'Ь историлта на украинско-б'Ьлгарскит-В отно

шения. • Украинсн о·б'Ьлгар. Пр'Бглед'Ь). 1920. No 11. 

3 ах ари й Ст о л но 'в 'Ь. Ч'Ьрти ИЗ'Ь живот'Ьт'Ь и списателската д.:Влтелнос т'Ь иа 

Л. С. І:\аравелоь'Ь. Ча сопис «Южна Б'Ьлгарил». Ш годин а., брой 173, 174, 175, 177. 

А. Т е од ор о в 'Ь Б а л ан 'Ь, Б'Ьлгарс на литература. Пл овдив'Ь. 1890. 

Л. Д. Их чи е в 'Ь. РайRо (Ксенофовт'Ь) Жинзифов'Ь. Изв-Встил на семина р а по· 

славлнска филологил. София. 1!:!08-1910, кн. Ш. 

Л. Д. Их чи е в 'Ь. Райко (Ксенофонт'Ь) Жинзифов 'Ь, Кюстендил'Ь. 1913. 
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Л. Кар а вел о в ·ь. Статтл його в «НезависимоСТ'Ь). 1873 р. ч. 44, р. Ш. 

Л. К ар а в ел о в ·ь. Та-ж статтл в жур. «Мис-ьл-ь». Р. XIV, кн. 11. 

Л. Кар а вел о в п. Статтл його в «Независимостп>. Р. Ш. 1873. Ч. 36. 

Р. Ж и н зи ф о в 'Ь. Статтл в сНовоб-ьлгарска сбирка». Москва 1863 . 

18Т 

. Д -р п Ш и m ман о в ·r,. ІОбилелт-ь на Т. Шевченко. Журнал «Свободно мні>

ние». Р. П, 1Ю4, кн. 10. 

От. От в.ни м ир о в -ь. Биографически сві>дішил за Т. Г. Шевченко. Библиотека 

11а Слав. Бес-Бда. Кн. XVI. 1914. 

«Украин. - Б-ьлгарскА Прі>глед'Ь», Журнал за 1920 р. Статті проф. Шішманова, 
проф . Младенова, Николи Баларанова та инш. ' 



Рукописи Гоголn в Полтавському муает. 

Рукописні матерілли Гоголя, Иого автографи, ро3кидані (частина їх -

'У Румлнцівському П инших :му3еях, частина в Публ. Бібліотеці в Ленін
граді, небагато в Біженськім Іст.-філолог. Інституті 1) і чимало листування 
по приватних руках). 

На долю Полтавського Му:зею, який :знаходиться в країні, де народивсь 
і .виховавсь за, молодечих років Гогол ь , перепала тіл ьки невеличка частина 
його рукописів і речей, та й то завдяки обставинам революційного часу, 

' ' 

через Губкомис, в 1919 р., коли було взлто дещо :з JІновщи ни Миргород-
СЬІ\Оrо п., од В. JI. Головні, дещо з сеfіфа Бикова 2) в Полтавськім Банку. 

3 рукописних матеріялів Музей має переважно листування Гоголя, 
здебільша вже опуб;rіковане Шенроком 0) і «Ра:звл:зку Ревизора», надру1'.о
вану в редакції Н. С. Тихонравова �'). 

Р о з п о д і л ю ют ь с я в с і м ат ер і л л и т а к: 
1) авт ографів листів Гоголя до рідних [�ереважно до матери й ce

c1ep]- lOO; 

2) копій листів Гоголя до їх-же - 8; 
3) автограф Гоголя :з афоризмом- «Будьте не мертвьхе, а живьхе души> -

і вип11сок з отців церкви 5 ст. пошт. пап.; 
4) :Пого-ж-таки автограф «Развязка Ревизора» на 8 аркушах поштовоrе 

паперу; 
5) зшиток на 16 ст. пошт. паперу з загадками, приказками й казкою, -

1х записав на Полтавщині дл я Гоголя хтось із його рідних або близьких: 
знайомих. 

1) В Ніжені є одна з редаІщій «Мертвьrхь Душь>'· 
2) Головня і Биков були одружені з сестрам:и Гоголя, Ольгою і Лизаветою. Зга.

.цані тут доводилися Гоголеві небожами. 

" ) Див. «Письма Н, В, Гоголя». l'едакція В. И, Шенрока, вь 4-хь томахь, СПБ. Изд • 

. А. Ф. Мар1;са. 

') В 4-м т. видання «Сочиненій Н. В. Гоголю Маркса, 1906 р. 57-68 с.11. 
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Ав1·ографи листів ще pas доводлть про велику силу помилок у Шенро

ковому ви,п;анні Гоголевого листуваннл, що почасти sалежало, певне, од не
справности копій та від того, що редакторові не всі оригінали листів дово
.в;илосл на власні очі бачити. 

Візьмімо на spasoк лист Гоголя, датований у його <Рим'Ь 15 октлбрл» 
і віднесений у Шенрока до 1838 р. [«Письма Н. · В. Гоголл», т. І, 529 с.]. 

Н а д р у к о в а н о: в а в т о г р а ф і  Го г о лл м а  є м о: 

1) чреs'Ь кн. Волконскаго 1) чреs'Ь кн. Волконскую 
2) Балабиной М. П. 2) Балабиной Маріе.й Петровной 

3) раsскаsьша ть 3) разскаsать 

4) и баш:м:аках'Ь 4) и бушманt 

Можливо, що спричинилосл до таких. помилок й саме письмо Гоголл' 

11уже важке длл читання, особливо в добу чисто-художньої творчости його. 
Листи, крім того, доsволлють вробити й делкі графологічні спостере

же\.<н:JІ. У же Н. Тихщз:равов зазначив 1), що характер письма у Гоголл періо- . 

дично мінлвсь і наприкінці його життл набрав цілком одмінного від попе
реднього вигляду: «вмtсто прежнлго бмстраго, св.лsнаго и неразборчИваго 
письма, в'Ь котором'Ь нерtдко совершенно нельзн разобрать ніJкоторь�х'Ь слов'Ь, 
устанавливается письмо крупное, раздtльное; буквм в11водятсл старательно, 
неторопливо, как'Ь будто ребенок'Ь пишет'Ь С'Ь прописей без'Ь ·линеек'Ь». 

Цю останню фаsу його письма наочно можна вистежити s написа
ного рукою Гоголн афоризму, що :мається в Музеї, про «мертві і живі душі» 2) 
з меланхолійним: схилом рядків до низу й великими :каліграфічно-виведе-

' 
ними литерами. 

Ведучи далі заsначену думку Тихонравова, можна-б сказати, що еле
иентарність, простота письма в листуванні останнього часу, усталеність думки 
письменника, длл вислову лкоі так що й не треба було шукати форми й 

слів; виправл.лючи та замазуючи написане, свідчать, що розумова працл його 
та художній смак при кінці життл завмирали. Наприкінці подаємо з руко
писних матеріллів Музея од;ин характерний дл.л Гоголл, хоч і не цілий, лист. 

Процитувавши в одному місці з листа Гоголя, оцей уступ: - «На ваше. 
:имл пр.л:м:о не пишу до тізх'Ь пор'Ь, пока вм неувtдомите менл, что два мои 

1) <Предув.:Вдомленіе» до «Сочиненій Н. В. Гоголл•; вид. 10; М. 188�, т. І; XXIV с. 

2) Зміст Иого такий: «Будьте не мертвьrе а живьrе [Души ні>т'Ь другой двери] 

:кром.:В указанной Іисус'Ь Христов'Ь [и вслк'Ь пролазлй ин.ой] есть тать и разбоИн ИК'Ь)). 

Текст цього афоризма, є і в «Заввщаніи) Гоголл. Це ті слова його, про лкі Мерел,-

ковський каже, що в них відбивгл свесь смьrслт, его жизни" і лкі він мав оплачене'· 

життлм своїм право сrtазати. 
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·письма вами полученЬІ [ В'Ь одном'Ь из'Ь них'Ь запрос'Ь о причині> долгаго м:ол
чанія, В'Ь · другом'Ь хозяйственнЬІя распоряженія относительно пору че11 і.я Лизt 

.вести книгу расхода и прихода, С'Ь храненіем'Ь денежной кассЬІ ]», ІІТ еІt1юк 
робить примітку: «9ти письма до сих'Ь пор'Ь в'Ь печати не появлялись, как'Ь и 
вообще остаютсл неизвtстнь�ми, повидимому, многія из'Ь писем'Ь родв ЬІМ'Ь 

·ОТ'Ь сорОКОВЬІХ'Ь ГОДОВ'Ь) 1 ). 

Другий із згаданих вище Гоголем листів, ненадрукований Шеврокои,· 
подаємо тут; його Шенрок вважає навіть я.к видко, «не сохранившимся» 
(порівн. <Письма Н. В. Гоголн> т. Ш, 258). 

В йому Гоголь удається до сестер з проханялм подати йому в листах 
докладні відомості про селян і добрі діла, зроблені ·їм при ошні. Тані 
самі :мотиви ми знаходимо в чималій кількості листів у рукописах музел. 
В безпосередньому звязку стоять і деякі листи надруковані у Шенрока, а 
са.ме: 1) т. ІІІ, 173-80, лист до М. І. Гоголевої з 1/v 1846 р.; 2) т. ІІІ, 

.З25, лист до сестри Ольги В. із Неаполя з 20 січня, 184 7 р; 3) т. Ш, 
3 ·,9, лист до матери з Неаполя з 16/m 184 7 р.; 4) т. IV, 425 лист з 

,Рима з 14/xi 1847 р. 

«Относительно порученія кассЬІ и счетной части Лизt скажу вот'Ь 
что:<J) вь� бь� неизумлялись нккто такому распорлженію если бь� по 
несчастію непропали мои письма В'Ь которьrх'Ь все бьtло �;rолснено из) 
сверх'Ь того находилось �1нюго того что бЬІло бьr полезно сестрам.ь. МН'.І; 

·скучно повторять теперь все зто С'Ь изнова да и времени вhт'Ь. Нужно 
имtть хотя каплю в t р ЬІ 4) ко мнt и в:Врить мнt на слово. И если 

, сестрам'Ь моим'Ь кажется иное н е  у м  н ЬІ м 'Ь то зто еще незнак'Ь что оно 
точ110 не умпо, но знак'Ь 5) что еще ум'Ь их'Ь недостиrяул'Ь тorJ чтоб'Ь ви
д:Вть почему 6) именно оно умпо. Сrравно, что :ма:І; болtе вtрили тt, над'Ь кото
рЬІми л неимtл'Ь никакого права чем'Ь родньrе над'Ь которьrми я им:Вл'Ь имtл'Ь 
небольшое право. Первьrе исполняли Буквально слово В'Ь слово мой совtт·ь 
и не бьrли потом'Ь в'Ь Раскаяніи, но Блаrодарили Бога внушившаго мя·h ' 
-такой совtт'Ь которьrй вначалt бЬІJІ'Ь непонлтен'Ь. R а с с  а непотому вручалась 

1) Дивись: «Письма Н. В. Гоголл. Редакціл В. И. Шенро�{а. ·вю 4-хю томахю. СПБ . 
. Изд. А. Ф. Маркс а . Томю третій, Листи ХХХІХ до матери, Rарлсбад-ь, іюлл 28, 1845 г., 
с.с. 82-84. 

2) Закреслено: что, зверху написано: вотю что. 
3) Закреслено: между прочимю. 

4) Слова, виділені розрлдкою, в оригіналі підкреслено. 

б) Закреслено: что. 
6) Закреслено: то д-Вйствіе которое им'Ь кажетсл глупьrм-ь умно. 
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Лизt что 1) она могла лучше сохранитсл у нее, такіе глупости мяt непри
ходат'Ь В'Ь голову. 2) Она у всtх'Ь 3) вас'Ь можеть бьпь вь беsопастности: 
красть длн себл J,Jtpнo никто из вас'Ь нестанет'Ь , и непотому также чтоб ЬІ 
поучить Ма:меньку, но чтобЬІ поучить Лизу чтоб'Ь понемногу привести ее к:ь 

тому Длл чего у нея есть наклонности, и что будет'Ь потомь слиmком'Ь еіі 
нужно хотя она теперь и подозрtвать неможет'Ь. Лиst поручено бЬІло 
ввести са:мЬІй точнЬІй и подробпtйшій счет'Ь: БЬІло сказано так'Ь: чтоб'Ь ни 
·одна копейка вь хознйствt не тратилась и неиздерживалась не побь�вав'Ь 
прежде В'Ь руках'Ь ЛизЬІ, хотл ОЬІ полученнЬІе деньги сію мипуту слtдовало 
взносить куд ь� небудь. Лиsа должна их'Ь взлть записать на одной стороаt 
гдt приход'Ь: получено столько такого-то числа 4) и туже м Іfнуту в ь�дать sапи
сав'Ь вь�данно столько день и число. Все до послtдней мtлочи должно бь�ть 
также внесеао В'Ь приход'Ь и расход'Ь как'Ь и больmіл суммм. В'Ь приходt 

должно бь�ть означено sa что и откуда получень� деньги. 5) В'Ь расходt на 
что и куда отпущень� деньги. Когда же койчится мtсяц'Ь Лиsа должна 6) 
иsь книги своей с иисать .и расход'Ь и приход'!! на топеньком'Ь листкt бу
маги и переслать м.пt. 9то дtлаетс л вовсе не 7) И3'Ь того чrо у менл посели
лась мь�едь чrо вь� много тратите, или беsпорлдочно тратиrе или что я nо

дозрtваю кого либо изь вас'Ь, Ю\&'Ь показалось из'Ь вась кому-то уже пе 
помню. Сть�дно вам:'Ь имfпь такое подлое мнtніе обо мв:t. Прежде чемь вЬІ
водить какое нибудь свое зак.1ючеаіе из'Ь мсзй просьбЬІ слtдовало бЬІ 1; .i11 ь 

хотя каплю довtрія ко :м.нt. И сестра:м.ь моим'Ь слtдова 110 бь� сказать так·ь: 
Х о т л м ЬІ и п е п о н и м: а е м 'Ь s а ч е .м 'Ь, 9 т о и к 'Ь ч е му н о т а к 'Ь к а к 'Ь 

з·r-о пр о з ьба н ашего Брата к о т о р ь�й лю,б ит'Ь н а сь и к о т о рь�fі 
в о и м л л ю б в и тре б у е т  'Ь ч r о б 'Ь п р о s ь б а б ЬІ л а в ьr и о л н е н н а, т о 
п р о з ьба его буд е т'Ь внпо лне н а». 

Одна из'Ь сестер'Ь моих'Ь имtла8) неблагоразуміе написать: «Надобн 
пріtхать и увидtть над'Ь чем'Ь-тут'Ь бЬІть казначеем'Ь: приход'Ь самь�й малеь1,
кой и тот'Ь-.же час'Ь разойдетсл на долги, прочее надо уш1аqивать каждьrИ: 
rод'Ь в'Ь казну и В'Ь частнwя руки». На 9ТО л скажу ей что не тогда важно 
видtть прих:од'Ь и расход'Ь подробнtИшій все.му когда всего довольствt и В'Ь 

1) Закреслено: б'Ь. 

2) Закреслено: Зд,Бсь. 
а) Закреслено: из'Ь. 

4) Закреслено: а надо. 

s) Закреслено: деньги. 

") Закреслено: из'Ь кю�ги. 

'j Закреслено: для; зверху написано: из'Ь. 

s) Закреслено: глупость; зверху напис�но: неблагоразуміе. 
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избь�ткt, по тогда именно когда вовсем'Ь терпятсн н е  д о с т  а т к  и. И не тогда 
когда деньги В'Ь большом'Ь количествt · лежат'Ь В'Ь сундукt, но тогда, когда 
оnи бЬІсrро бtгут'Ь и расш1ь�ваются приходят'Ь и вдруг'Ь уходат'Ь 1). Сестра. 
моя, кажется Лиза, начала тут'Ь же оправдь�ватся 2) в'Ь том'Ь о чем'Ь я и 

намtка даже ей несдtлал'Ь и говорит'Ь что всf. 3) вмtстt живут'Ь слиж
ком'Ь умtренно, что откмь�вают'Ь себt во всем'Ь что она неимtет'Ь вовсе ни.:. 
какого щегольства что чувствует'Ь отвращеніе К'Ь тряпкам'Ь точно как'Ь будто
бь� я во всем'Ь зrом'Ь возводил'Ь на нее обвиневіе. Знайте же, (зто я ваи'Ь говорщ, 
как'Ь чистую правду) что 4) напротив'Ь С'Ь 'дави.яго времени у :меня живет'Ь 
:мнсль, что вь� у же через'Ь ( чур'Ь) отказьшаете себt в'Ь том,'Ь что вам'Ь именно 
в е о б х о д и м  о и именно н у ж н о. И ВЬІ увидите что концу года я может'Ь 
бь�ть вам'Ь сдtлаю упрек'Ь за то что вь� слишком'Ь обрtзь�вали себя в'І> 
ином'Ь, разумtется если только 5) С'Ь полнь�:м'Ь довtріе.м'Ь ко мнt представите 
м:нf: полнtйmій: и подробн·І>:Ишій отчет'Ь во всем'Ь. 

Каким'Ь 6) образом'Ь и почему . зто бу дет'Ь полезно для всtх'Ь зтого я теперь 
нескажу, зто длиная исторін. Rаким'Ь образо:м'Ь и почему зто будет'Ь полезно по
том'Ь для всtх'Ь; зтого я тоже не скажу и 7) т р е  б у ю в t р ЬІ к о  :м н t. Скажу 
только 8) каним'Ь образом'Ь зто нужно и полезно для меня а зто покамtсть первое. 
Если сестрь� мои хот.вт'Ь остаться невtжами в хозлйствt то из'Ь зтого неслtдует'Ь 
чтобь�. я остался невtжей. Напротив'Ь, 9) тогда то именно когда сестрЬІ мои 
признают'Ь себя безсильними принести пользу 10) тогда именно слtдует'Ь :мвt 
подум:ать о том'Ь как'Ь бь�ть полезнЬІм'Ь. JI хочу помочь: для .того чтоб11 
помочь, :мнt нужно узнать. А мнt отві>чают'Ь что :мнt ненужпо знать, что 

все что ви есть вестоит'Ь �ого чтобЬІ узнать что зто ви К'Ь чему не послу
жиТ'ь. 9то даже забавно! Что Ж'Ь зто? Комедію что ли хотнт'Ь играть со 
мною. JI тогда только и бЬІваю 11) умен'Ь когда все до послtднеИ до :малей

mеіі: вещиць� разсмотрю и веузнаю, тогда только Бог'Ь и вразумляет'Ь менл 
и дает'Ь мнt силь� развязать дtло и вЬІйти из'Ь труднЬІх'Ь обстовтельств'Ь. а. 

1) Закреслено: сказавши такое заключение. 
2) Закреслено: В'Ь том'Ь что. 
3) Закреслено оні>. 

4) Закреслено: уже; зверху написано: напротинь. 
6) Закреслено: все будет'Ь. 
6) Закреслено: и. 
7) Закреслено: теперь. 
�) Закреслено: насколько. 
9) Закреслено: если; зверху написано: тогда то именно когда. 

10) Закреслено: в'Ь зтом'Ь отноmеніи. 
11) Закреслено: и. 
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без·ь того я глуп'Ь и в'Ь нtсколько раз'Ь глупtе всякого другого человtка 1). 
Л не пporiry моих'Ь сеетер'Ь сдtлатьсл хозлйками если зто им'Ь не нравится, 
или нtт'Ь у них'Ь длл того, наклонностей, но л прошу их'Ь покрайнtй мtpt 
помочь мнt сдtлатьсл самому хозлином'Ь. 

Л их'Ь просил'Ь nомочь мнt хорошенько узнать что такое васильевка и 
В'Ь каком'Ь положеніи находятся дtла 2) хозяйство а не хоsяйничать самим'Ь. 
Им'Ь и зто тяжело! Л 3) даже укаsал'Ь ИМ'Ь каким'Ь обраsом'Ь они могут'Ь 
менн познакомить. Просил'Ь сдtлать перебор'Ь всtм'Ь иsбам'Ь и посtтить до 
единаго мужиков'Ь, сдtлав'Ь мнt короткое описаніе характера каждаго, и 
та�t'Ь как'Ь сестрам'Ь 4) бьшо невозможно трудно ходить в'Ь избЬІ самим'Ь, .н 

писал'Ь В'Ь слtдующем'Ь письмt чтобЬІ покрайнtй мtpt каждая записала у 
себя имена и призвавши К'Ь себt прикащика в'Ь комнату хотя на 1 О минут'Ь 
распросить его о том'Ь, каков'Ь такой-то мужик'Ь; какіе ва ним'Ь добрЬІе свой
ства какіе недостатки К'Ь какому дtлу болtе способен'Ь, В'Ь чем'Ь успtвает'Ь, 
каков'Ь в'Ь общих'Ь зкономических'Ь ·работах'Ь и каков'Ь В'Ь работах'Ь для себя. 
Хоз.нин'Ь ли В'Ь дому своем'Ь, како�'Ь С'Ь женой и С'Ь дtтьми, и 0) таким'Ь же 
образом'!. распросить о же:Нt и дtтях'Ь. Зто легко бЬІло сдtлать за чаем'Ь и 
за sавтраком'Ь и. тут'Ь же записать, хотя по одной семьt в'Ь день не больше. 
Но и зто ИМ'Ь бьшо трудно и н досих'Ь [хотя уже скоро rод'Ь пройдет'Ь 6) со 
времени моей проsьбЬІ] не получил'Ь даже и одного листика от'Ь них'Ь, об'Ь 
зтом'Ь и только одна меньшал сестра прислала перечень дворовЬІх'Ь людей 
(довольно порядочное и удовлетворительное хотн по странной какой-то раз
сtянности позабьша назвать всtх'Ь по именам'Ь ) . И так'Ь л вновь прошу и 
молю обо всем'Ь зтом'Ь еще один'Ь раз'Ь. Авось лИ.бо хотн теперь 7) sная, что 
н больной, что мнt трудно даже писать, исполнят'Ь они мою прозьбу 8). 
Вот'Ь в о п р  о с  ЬІ на которЬІе В'Ь таком'Ь 9) порлдкt должнЬІ бЬІть отвtтЬІ 10). 

1) Изба такоn-то. Имн мужика ero женЬІ, дtтей, ИХ'Ь н) число и лtт'Ь 
каждаго. 

2) Какіе за ним'Ь добрЬІе свойства и какіе недостатки. 

1) Закреслено: мн-В ну-,іtно. 
2 ) За1tреслено: В'Ь подробностях'Ь. 
8) Закреслено: просит'Ь и Х'Ь 
') Закреслено: моим'Ь показалось; зверху- написано: бЬІло невозможно. 

5) Закреслено: также я просил-ь; зверху надпиаано: таким'Ь же образом'Ь. 
6) Закреслено: современи. 
7) Закреслено: когда. 
9 ) Закреслено: раскрою. 
9) Закреслено: отві>тЬІ. 
10) Заголовок і самі питання написано трохи зміненим письмом у кінці листа, 

впоперек його. 
11) •ИХ'Ь» написано зверху. 

ЗАПИСltИ ІСТОРИ'ІНО·ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІJlУ УАН1 І\Н. V. 13 
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3) Каков'Ь С'Ь женой С'Ь дtтьми и каков'Ь хозлин'Ь� в'Ь дому. -

4) Каков'Ь в'Ь работах'Ь еконо:мических'Ь и какое 1) знает'Ь особенное ре
месно, сверх'Ь 2) обьІRновеннЬІХ'Ь работ'Ь. 

5) Какого свойств� жена какіе недостатки у ней. Какое знает'Ь реме
сло как'Ь С'Ь дtтьми и каковь� дtти качествами. 

Каждая должна зти вопрось� списать и имtть всегда перед'Ь гла
зами и в'Ь письмах'Ь ко мнt 3) вьшисать каждь�й из'Ь них'Ь и тут'Ь же под'Ь 
ним'Ь написать отвtт'Ь. Если и неуспtла чего распросить вопрос'Ь все 
таки должен'Ь б�ть внставлен'Ь а под'Ь ни:м'Ь причина почему нtт'Ь отвtта 
пропускать ничего ненужно. 

Вснкой день положить себt непремfшно составить описаніе одной 
семьи длн зтого немного понадобитсл времени. 

Лиза :м:ожет'Ь дtлать через'Ь день потому что сверх'Ь того нужно запи
сать приход'Ь и расход'Ь. 

(На '!-ій сторінці адреса): 

Сергtю Тимофtевичу Аксакову 

длл отправленін 

Маминькt 

в Д. Васильевку близ'Ь ПолтавЬІ. 

1) 3акреслещ>: '«за ним'Ь>. 

2) Закреслено: ті>х'Ь которь�е. 

�) •ко мні>•---ннИсано зверху 

4) НадИР!lІ!О 1тmою руr>ою fi чор1шлс1м, 

Подав Ів. Напустянсьний. 



JІист І. К. Тобілевича до М. П. Старицького. 

Листувапвл українських письменників ниві почиває а' явллтисл все 
частіш на сторінках нашої преси. Воно безперечно дасть багато цінного 
матеріялу, щоб зрозуміти й характеризувати їхню творчість. Чимало цікавого 
дл.а історика письменства мають також і листи І. К Тобілевича (Еарпенка
Кароrо). Дослідники його творчости використували їх ще не цілком, і біль
шість його кореспопденції поки-що п.ереховуєтьс.а у його адресатів. Одним 
з них був колись і М. п. Старицький; серед його посмертних паперів захо
вавсн надзвичайно цінний своїм змістом лист Тобілевича, цілком присвяче
ний авторському розглядові півси «Хто вишш?» Переховувтьсн він у дочки 
покійного драматурга М. М. Старицької, лкій за дозвіл його опублікувати 
складаю щиру подяку. 

Лк видко з дати, лист цей був написаний приблизно через рік після 
того, нк Тобілевича було звільнено з посади секретарн поліції у Єлисавет
граді. 3а цей час він прослужив декілька міслців у трупі Старицького, але, 

нк відомо, мусів скоро покинути сцену й зостатисн жити, як адміністративно 
покараний, у Новочеркаському. Хоч і з примусу, але маючи вільний час, 
Тобілевич береться ретельніш за літературну діяльність, і разом з иншими 
пише драму «Хто винен?». В Новочеркаському не було тоді людей, що могли-б 

були оцінити новий твір драматурга і дати йому нкісь компетентні вказівки. 
Шукаючи поради, він надсилає драму М. П. Старицькому, що був уже тоді 
визнаним українським драматургом. Можливо, що й, раніш, ще пе:!_)ебуваючп 
на сцені у трупі Старицького, Тобілевич радивсн з ним і говорив йому за 
свої пієси. Крім бажаnнл !\�ати вказівки авторитетної людини, Тобілевич, 
може, думав ааці1швити своїми драмами Старицького і .як антрепренера. 
У спогадах Садовського розкаауєтьс.я, що Тобілевич надіслав Старицькому 
.як-раз свою пієсу <Хто винен?» з пропозицією надсилати йому й падалі всі 

свої нові пієси для постановки, коли Старицький погодитьсл платити Пому 
що-місяцл по п'лдесять карбованців, бо Тобілевич тоді у ,Новочеркаському 
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дуже бідував 1). Пропозиції Тобілевича Старицький не прийняв, але до піеси 

поставився уважно й написав йому докладного листа, де вказував хиби 

драми та давав поради, як її переробити. Тобілевич, обміркувавши поради 

Старицького й :його закиди, написав йому довгу відповідь, де розглядав 

свою пієсу :й боронив її, не погоджуючися з думками Старицького. Цю від

повідь ми й маємо у надрукованому нижче листі, писаному дрібним письмом 

на трьох повних аркушах поштового паперу. 

На превеликий жаль, мені не пощастило розшукати листа М. П. Ста

рицького. Його не.ма серед паперів Тобілевича, що переховуються у дру

жини покійного драматурга С. В. Тобілевичевої та у його брата О. к. Сак

саганського. Треба думати, що вів загинув десь ва хуторі «Надежда» або 

потрапив випадково у июnі руки й ще колись може знайдеться. Не зберег· 

лося також і чернетки листа серед паперів Старицького. Але деякі :його 

rверджевня наводить у своїй відповіді Тобілевич, і це дає з.могу хоч до 

певної міри встановити :його приблизний зміст. 

Наскільки можна уявити собі з слів Тобілевича, лист Старицького 

поділнвсл на дві частині: в першій Старицький похваллв пієсу :й казав, що 

вона може бути <чудесною», коли виправити другий та третій акти, але 

далі подавав проєкт з.міни, що цілком відміняла попередній вигляд драми. 

За хибу другого акту він визнавав те, що вона не посув��ла дії вперед, а 

залишала дієвих осіб в тому-ж самому положенню, як і в першому · акті, і 

радив скомпонувати його в формі заручин, весілля або свята, щоб зробити 

-Гната вже ближчим до ,Софії . 

В третьому акті Старицький радив дати Гнатові монолог, що, оче

видно, вияснював-би :його душевний став, а Варьку радив зробити вже 

коханкою Гнатовою. 
В четвертому акті він радив не робити Софію сліпою, а зробити гір

шою хатню атмосферу Гнатової родини, висунувши більше ролю свекрухи. 

Софія повинна була сидіти з дитиною, колихати її, скаржит·ися на свою 

долю, а свекруха-штовхати її до роботи. Гната Старицький радив зробити 

n'лвицею, і мати повинна була лаятися з ним, загрожуючи ·йому волостю. 

В фіналі Софія мала підслухати сцену Гната з Варь1юю, підняти галас, 

лементувати, доводити свої права, кричати: «убий мене!» і розгніваний 

Гнат тоді справді вбивав її. 

Крім цих значних змін у плані, Старицький радив зробити сильні

шими деякі сцени, вапр., сцену прощапнл Софії з батьком та сцену гніву 

1) Садовськиj. Мої театральні зrад1,и, ЛНВ, HJ07, V1JI-1X, 193. Дnв. також 

ак. С. О. Єфре!ІІОJJ, Еарпснко-:Карий, ст. 32. 



Гната в третій дії, д� він мав кинути в жінку стільцем. Серед дієвих осіб 
він визнавав зайвими в пієсі діда Мико.1у, Ониська, Петра і радив Їх у 
пієсу не вводити. 

Тобілевич поставивсл уважно до слів свого рецензента і його листа 
«перечитал'Ь раз'Ь деслть». Він ще раз перегллнув критично всю пієсу, обмір
кував її, але прийшов до висновку, що його твір зовсім не такий поганий, 
ак здавалосл попереду, і він спочатку не прийняв жадної поради Стариць
кого, написавши длл нього палку апологію драми в свойо:му листі. Трохи 
згодом він надрукував пієсу в первісному виrллді, але виставллти на сцені 
її тоді цензура не дозволила. Щоб добитисл дозволу, Тобілевич того-ж-таки 
1886 року взлвсл переробллти пієсу. Перегллнувши її знову післл перерви 

' 

він вже лсніш побачив її хиби, і тепер поради Старицького здалисл йому 
слушвіши:ми. Лк відомо, Тобідевич переробив «Хто винен?» в п

' лтиактну 
драму «Безталанна>, і в тексті її, датованому 1886 р., справді знаходимо 
зміни, що делкі з них йому колись радив зробити Старицький. Так він 
цілком повикидав зайвих дієвих осіб- Петра, Ониська, діда Миколу (його 
сцену він потім вніс у драму «По.: над Дніпром»); Софіл в <Безталанній» 
вже не сліпа, лк раніш, але драматизм ЇЇ становища збільшуєтьсл родин
ними сварками й тим, що вона довідується про зраду Гната від своєї по
други. Другий акт Тобілевич цілком переробив і справді об'єднав дію в 
ньому білл .моменту сватанюr, хоч і виніс його за сцену, щоб уникнути 
етнографі чни� подробиць. В третьому акті «Безталанноr» Гнат вже має :моно
лог, а Варька стає в кінці пієси Гнатовою коханкою. Може Тобілевич і 
сам зробив-би пізніш ці зміни, я1t поробив він поруч з ними й делкі инші, 
але в услкому разі перший звернув його думку в цей бік Старицькцй. 
Епізод цей дуже цікавий, бо освітлює почасти процес роботи нашого дра
матурга білл одного з найкращих мого творів. 

Крім: вужчого значіннл длл розуміння генези драми «Безталанна», 
лист Тобілевича цікавий ще й з иншого боку. Письменник висловлює тут 
низку думок та поглядіn, що характеризують :його тогочасний світогляд та 
вимоги до літературного твору. Не вдаючися в глибшу їх аналізу, зазна
чимо, що він критично ставивсл до зайвого етнографізму в драмі, натякаючи 
може, на пієси са:моrо Старицького в словах « ... пересьшать все ді�йствіе 
з·rнографіей, которой и так'Ь довольно В'Ь наmих'Ь пьесах'Ь». Далі, він дбав, 
ва життьову правду вчинків дієвих осіб і намагавсл мотивувати rx психоло
гічно, користуючисл з своrх життьових вражінь (відноmеннл поміж свекрухою 
та невісткою), а також хотів змалювати й те оточення («фОн'Ь»), де його 
герої живуть, визнаючи, що в «народной драмі�> не можна перебутися без 
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ширшої картини пародпмrо життя й посилаючися па, твори Островського, 
зокрема па його «Грозу». Все це показує, що Тобілевич дуже поважно ста
вився до своєї роботи і не завдовольн.явся готовими зразкам� з української 
драматургії,. а озирався ширше, шукаючи власноr стежки у мистецтві. · 

Що-до мови листа та його правопису, то вони потрібують делких 
уваг. Писано листа російською :мовою, бо тоді ще рідко хто зважувався 
писати українською мовою щось складніше своїм змістом: наукова й ділова 
мова була так що й зовсім не розроблена. І Тобілевич· почував, що росій
ською мовою він вільніше висловить усі свої думки. Але в пього частенько 
трапллютьсл ·виразні українізми, лк, напр., «на прЬІзьбу», <кару божую•, 
«буде дЬІтЬІпа», <швець»; там, де це було легше, лк, папр., у кінці листа, 
коли він по-товариськи дякує Старицькому, Тобілевич і зовсім переходить 
до української :мови. Укра1нські вирази та цитати писано офіційним тоді 
правописом, хоч з виразним нахилом до української фопетиии (пор. такі 
написання .як «обернЬІцв.», <всіх'Ь», <піде», «дід'Ь) та инш.). 

Російський правопис звичайний, але в тексті листа є чимало ортогра
фі чних помилок. Вони полснюютьсл почасти ти:м,, що листа писано похапцем, 
нк це видно з останньої приписки (напр., безперечно описки такі напи
саннл, лк «убіл'Ь>, «тіхій», «і по упрлмству», «за родившихсл>, «за тлнуть», 
<до ходлт'Ь> і т. и.). Почасти тут маємо особливості :манери авто ра, напр., 
сливе . послідовно післл х нема rь, в іменах Варьки та Гната пиmетьсл :мало 
не всюди мале в та г, делкі слова пишутьсл беЗ протин:ки, одним замахом 
і т. и. Декілька випадків :можна пояснити впливом української мови, ак, 
напр., «Серце», «нравиться», <женитьсл•, ссоверmИтьсл»-в 3 ос. оди. прлм. 
епос. і т. ин. Тільки в небагатьох випадках ми маємо помилкове написаннл, 
та й то треба додати, що тоді російський правопис ще не був встановле
ний остаточно. 

Визнаючи за необхідне подавати в науковому виданню як-найточніше 
авторський текст, ми друкуємо тут листа без жадних змін і поправок, але 
залишаючи тільки ті відступленнл від загально-вживаного дореформеного 
російського правопису, що виступають у листі .цілком вира.sно. 

Олександер Кисіль. 
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8 Октября 1884 г. 

Н овочерка�к'Ь. 

Дорогой Михайло Петрович'Ь! Об'Ь искустві: и творчестві: сужденія без

конечно раsнообразнЬІ и разнорі:чивьr. Не давно мні: СадовскіИ 1) прислал'Ь 

реценsію, В'Ь которой его упрекают'Ь за то, что он'Ь натурально умер'Ь, а В'Ь 

Одессі: за зто именно хвалили. В'Ь зтой области нtт'Ь ничего такого най

положительнаго - против'Ь чего нельзя бЬІло бьr возражать. И по зтому не 

удивительно если мьr будем'Ь на один'Ь и тот'Ь же предмет'Ь смотрі:ть нt

сколько различно. Ваше мнtніе относительно моей драмЬІ - «Хто вьrнеН'Ь», 

я перечитал'Ь раз'Ь десять. Оно ді:лится на двt части: червая часть скло

няется R'Ь тому, что драма можеть бЬІть чудесна, если исправить 2 и 3 

актн, а вторая часть, отрицал первую - строит'Ь почти НОВЬІЙ план'Ь и новое 

развитіе драмЬІ. JI попробую насколько 
.
с'Ьумtю возражать. 

Прежде всего В'Ь драмt «Хто вЬІнен'Ь» нtт'Ь того злого генія, которьrй 

разрушает'Ь счастье людей. Жизнь моих'Ь дtйствующих лиц'Ь идет'Ь по 

тtм'Ь н.еисповедимЬІМ'Ь судьбам'Ь прнродЬІ - что ли, услtдить которне во 

всtх'Ь подробност.ях'Ь и замкнуть В'Ь ті:сную рамку зависимости одного собЬІ

тін ОТ'Ь другого - нtт'Ь возможности, так'Ь как'Ь тогда вLІИдет'Ь ді:йствительно 

не вопрОС'Ь: хто вьшен'Ь?, которЬІИ �·еперь трудно разрtmить, а вьтИдет'Ь: или 

«Свекруха>, или <Варька», ОДНИМ'Ь СЛОВОМ'Ь то, что будет'Ь ЗJІЬІМ'Ь или доб

рЬІМ'Ь ЗJІемевтом'Ь, ИЗ'Ь котораго произойдут'Ь всі: собьtті.я драмьr. JI взвл'Ь 

жизнь. А В'Ь жизни не всегда драма разЬІгривается по таким'Ь законам'Ь 

логики, что бЬІ не оставалось мtста для вопроса <хто вьшен'Ь»? Постараюсь 

об'ЬЛСПИТЬ свою драму. 

Гяат'Ь обьrкновенньtй здоровЬІЙ :молодой парень, сильнаго �·е:мпера:мента 

В'Ь первом'Ь ді:йствіи ОН'Ь совсі:м'Ь не так'Ь rорячо любит'Ь Варьку, что бЬІ 

ему потребовалось очень много докаsательств'Ь виновности ее, или не винов

ности. Достаточно, что его товарищь, не имtющій причин'Ь лгать; говорит'Ь 

ему, что виді:л'Ь варьку С'Ь другим'Ь, что Варька т ак о в с  к а  я, что бЬІ у 

него (гната), :может'Ь бнть и прежде замі:чавmаго ее легкость, явилась 

полная ві:ра в'Ь то, что Варька фойда; а тут'Ь :кстати указЬІвают'Ь ему на 

скромпую хороmую ді:вуmку, которая, при том'Ь же, как'Ь подслуmал'Ь тот'Ь 

же товарищь, любит'Ь Гната, - достаточно, говорю, всего зтого, чтобн Гнат'Ь 

бросил'Ь Варьку и публично стал'Ь ухаживать за Софіею, хотнбЬІ, первона

чальио, і поупрямству і в пику ей, а потом'Ь и в'Ь самои'Ь ді:ліJ. Варька и 

ді:йствительно, в'Ь сущности, таковскал. Опа, посущности своей природЬІ, 

1) М. :К. Садовс ь кий - брат І. R. Тобілевича, відомий артист, що служив тоді 'в трупі 
Старицького. (Всі примітки до листа иоr. Ол. :Кисіль): 
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есть такая женщина, которая хочет'Ь пользоваться ОТ'Ь жизни всtм'Ь, что 
зта жизнь ей с е  й ч а с  'Ь дает'Ь, несправлллсь С'Ь сельсІtиМ'Ь кодексом'Ь нрав
ственности. Она еще ne засватанная С'Ь Гнатом'Ь, и потому, так'Ь сказать, 
вьrбирает'Ь: з гнатом'Ь гуляет'Ь, но навс.якій случай заигривает'Ь С'Ь другими 
она горячо и чисто гната не любит'Ь; но когда увидtла, что двойственность 
ее открЬІта, и что опа, во всяrюм'Ь случаt, терлет'Ь одного из'Ь хороших'Ь 
парпей, то ей дtлается досадно: ка1t'Ь зто она из'Ь за такого пустлка, что 
постолла под'Ь сtном'Ь С'Ь другим'Ь и ради разпообразія пригорнулась К'Ь 
нему, да не умtла зтого скр11ть-потерлет'Ь Гната? и потому, болtе или 
мевtе rорлчо, из'Ь самолюбіл и нf>которьrх'Ь перспектив'Ь, задерживает'Ь 
Гната, стараясь уговорить его; во тот'Ь и слушать не хочет'Ь, тогда она: і 

В'Ь пику Гнату, и ош1ть же, по с:�юйству своей природн, .берет'Ь перваго 
попавшагосл парня, что окончательно, повидимому, убtждаеТ'Ь Гната, что 
она фойда и отпошевія их порвавьr. Намtреній мстить Гнату, или пла
пов'Ь каких бь� оно нибюrо В'Ь зто:м'Ь родt, опа не имtет'Ь; а если и гово
рит'Ь': «думав'Ь засrращать, побачимо хто до кого оберньщл» то в'Ь зтиХ'Ь 
словах'Ь, �дЬІmится еще пеуспокоившаяся досада, только! По моему 1-е дt:й
ствіе ни чего нетребует'Ь и я, С'Ь тоіі: точки зрішія, С'Ь которой смотрю на 
дtйствующих'Ь лиц'Ь моей драмu, не в'Ь силах дать им'Ь в'Ь перво:м'Ь дtй
ствіи ни одного слова. 

Посл� перваго акта отношенія Софіи К'Ь Гнату еще не Извtстнu, вЬІ 
не вправf> и не и:м:-Ьете еще основаній думать, что оні. женитсл 
на Софіи; а потому второе дtйствіе, хотя и слабовато - С'Ь зтим'Ь 
л соrласен'Ь1 но никогда не лиmпtе и в с е г д а  и мtет'Ь д в и ж е· 
ні е д р ам ЬІ в п е р е  д 'Ь. Только намtченньіе в'Ь первом'Ь дtйствіи 
Гнат'Ь и Софія-являются уже жепихом'Ь и невtс�ою, развіJ зто не движе
віе вперед'Ь? Софію любит'Ь и с т  и н  я а я е л п а р  а Петро, С'Ь которЬІМ'Ь 
опа без'Ь сомнtвія бьша бЬІ счастлива, так'Ь как'Ь зтот'Ь с1tро:мпьrй тіхій і 

безпріютпнй сирота любит'Ь ее безконечно больше, нtжели Гпат'Ь. Не знаю 
почему вЬІ думаете, что Петро введен'Ь для того только, чтобь� потом'Ь явитьсл 
в'Ь 4 д. С'Ь извtстіем'Ь о болtзпи отца? Он'Ь в'Ь веден'Ь и для того еще, 
чтобн показать днух'Ь созданпнх'Ь дpyr'L длл друга людей (Софія и Петро) 
кротких'Ь и чистЬІх'Ь, по Софіл не идет'Ь па встрtчу своем.у счастью, что 
так же важно В'Ь вопросt «хто вЬІнен'Ь ?> потому, что люди всегда прохо
длт'Ь мимо своего счастьл и лtзут'Ь туда, гдt их ожидает'Ь горе, но они 
В'Ь ослішленіи зтого не понимают'Ь. Нампец'Ь степень любви Софія и Гната 
внлсняетсл. Вн видите Софію горлчо люблщею Гната, отчасти ревнующею 
его и грустящею, что его так'Ь долго нtт'Ь, видите отноmеніе ее К'Ь Гнату 
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до брака и чувствуете, что Гпат'Ь се не любит'Ь так'Ь страстпо, как'Ь Петро, 

что Гнату правитьсл Софія, как'Ь противуположпость варькt, которую ов'Ь 

и оставил'Ь за ее паклояяость R'Ь ве постоляству: «ТЬІ ве для одного, а для 

всіх'Ь»-сказал'Ь ОП'Ь варькt; ВЬІ видите, что и о Софіи говорят'Ь, что за нею 

ухаживает'Ь швець, однако Гпат'Ь вtрит'Ь в'Ь ее чистоту, что его, повидимому, 

и привлекло и потому не так'Ь легко расходитсл С'Ь нею, как'Ь разошелсл 

С'Ь варькою. Наковец'Ь вспЬІльчивЬІй и даже дикій темпе.tJамент'Ь вь�каsЬІ

ваетсл В'Ь расказt его как'Ь ов'Ь бил'Ь mведов'Ь и ложит'Ь не маловажвЬІЙ 

штрих'Ь ва его характер'Ь и будущій поступок'Ь. Отца Софіи не ставу 

касатьсл подробно. Зто олицетворевная млгкость характера и любвиобиль

нtйшее К'Ь своему чаду серце, но личность пассивнал и потому безцвtтвал, 

хотя и страдальческал; тtм'Ь не мевtе, однако, входл в'Ь драму и ОН'Ь дви

гает'Ь ее психически В'Ь перед'Ь, так'Ь как'Ь на его душеввЬІх своИствах'Ь 
построепЬІ характер'Ь Софіи и бЬІстрое согласіе ва брак'Ь Софіи с'Ь Гнатом'Ь, 

хотя ОВ'Ь и увtрен'Ь, что С'Ь Петром'Ь опа бьша бЬІ счастливtе. Можно ли 

сказать, что 2 д. оставляет'Ь дtйствующих лиц·ь В'Ь том'Ь же положеніи, в'Ь 

како:м'Ь они бЬІли в'Ь 1-м, когда оно, послt едва за родившихсл отношеній 
В'Ь первом'Ь дtйствіи, nриблизило их до . свадьбЬІ, позпакомило пас'Ь С'Ь 
отцем'Ь Софіи и т. д. - что уже1 переимеповапо??!... Л не знаю чtм'Ь лучше 

будеТ'Ь реRОМЄПДуемое вами 2 Д. В'Ь ВИДfJ заруЧИП'Ь1 СВадьбЬІ ИJ1И праЗДВИRа 

(праздник совсtм'Ь ве подходит'Ь) на которие пришлось бЬІ В'Ь горо д'Ь 

привести (чего пи когда не бЬІвает'Ь) парней из'Ь деревви и пепремtвно 

варьку; пересьшать все дtйствіе зтпографіей, которой и так'Ь довольно В'Ь 

паших'Ь піесах'Ь, и показать варьку-(уступить ей главное мtсто) зтот'Ь 

отрицательпмй тип'Ь в'Ь такой прелести, что бЬІ для Гната опа заблистала · 

п о в ЬІ м 'Ь свtтомі, чтобЬІ ОН'Ь 'иачал'Ь вновь львуть В.'Ь вей душею, тогда. 

как'Ь длл зтого оп и до сватьбь� и до заручив'Ь имtл'Ь времл. Накопец'Ь 

во всем'Ь предлагаемом'Ь вами 2 д. не будет'Ь мtста показать до брачв11е 

отпошевіл между Софіею и Гпатом·ь, (степень их любви) так'Ь как ва 

свадьбt о любви уже не говорлт'Ь, длл зтого бЬІло времл раньше. Потом'Ь 

оп.ять не удовольствіе свекрухи тут'Ь совсtм'Ь не. умtста, раз'Ь опа согласи

лась ·па брак'Ь. Да опа может'Ь бЬІть даже и любила Софію раньше, пока 

та песдtлалась ее певtсткою - так'Ь зто и _всегда бuвает'Ь и зто ни сколько, 

ни сколько не помtшает'Ь ей проявить традиціонпЬІе права свекрухи -

грЬІзть свою невtстку, даже па другой день свадьбЬІ. Л зти отношевія 

весьма хорошо знаю и близко наблюдал'Ь ва 5- 6 случалх'Ь, явлллсь даже 

лично примирителем'Ь! При всем'Ь зтом'Ь движевіи драмЬІ вперед'Ь-:- будет'Ь 

не бо,льше чtм'Ь у менл есть и лишь в'Ь зто:м'Ь смЬІслt оно вЬІразитсл больше, 

что совершитьсл факт'Ь- свадьба, за то отвошевій отца R'Ь дочери, Софіи 
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К'Ь Гнату и обратно - нtгд'h будет'Ь и показать нрко, а прійдетсн во вто
ром'Ь же дtйствіи, когда ИЬІ еще не видили любит'Ь ли Гнат'Ь Софію, а 

Софьн его -- показать, что ОН'Ь уже вновь любит'Ь варьку, да почему-то все 
таки жевитьсл ва Софіи!!". Л предпочел'Ь показать болtе важю:ае фазись�: 
о.ставио'Ь публикt вообразить В'Ь началt третьего акта, что свадьба со всtми 
ел прибаутка:ми уже бьша, поззіл прошла, а теперь вачинаетсл жизнь -
проза. Л соuсt:м'Ь не желал'Ь поставить не счастіе Софіи и всей семьи В'Ь 
зависимость от'Ь строго опредtленнЬІХ'Ь стре:млевНі варьки разруmить ее 

счастье, а предоставил'Ь зто се:мейно:му омуту и другим'Ь, трудно уловимЬІМ'Ь 
теченілм'Ь жизни. 

Относительно 3-го акта скажу ,толь1ю вtсколько слов'Ь. Гнат'Ь своими 
дtйствілми достаточно охарактеризовав'Ь и ви какой монолог'Ь ему не вужен'Ь. 
Вн видите, что ему дома не сидиться, что началось семейвое разложевіе, 
раs'Ь потому, что дома плач'Ь и скрежет'Ь зубов'Ь, а у него вtт'Ь характера 
поламать привачн11л отвошеніл К'Ь матери, которь�я в'Ь его положеніи не 
.легко ламаютсл и болtе развитнми людьми; позтому у него нtт'Ь силЬІ стать 
па сторону жени В'Ь полвt и ов'Ь: то из'Ь чувства справедливости хочет'Ь 
защитить ее, то, видл слезн матери, не можеn ореевтироватьсл и сговлет'Ь 
зло, как'Ь зто всегда бнвает'Ь, ва слабом'Ь и блпзком'Ь человfПі:J;. Тут'Ь еще 
пtт'Ь [ совершепной 1)] любви It'!> варькt и полваго поворота, есть только 
состоропн варьки стремленіе за тлнуть его К'Ь себt пользулсь вн
годвмми условілми семейваго положепія Гната, о котором'Ь она зпает'Ь 
( в'Ь селt все звают'Ь) во об'Ь зтом'Ь л и ш ь с л у х и д о х о д н т 'Ь д о С о
ф і и, усугублнн ее главную горесть - гнет'Ь свекрухи! В'Ь простЬІх семьлх'Ь 
нельзя допустит:ь любоввицу в'Ь такой фop11tt ка.к'Ь вЬІ предлагаете, Зто не 
вяжетсн С'Ь зтикетом'Ь сельских'Ь людей. Нtкоторое наклоневіе есть и у 
Гната В'Ь пользу варьки (что так'Ь же видно ИЗ'Ь слов'Ь самой варьки) во 
показавать зту сторону широко не слtдует'Ь потому 'rогда уже будет'Ь нево, 
что Гнат'Ь любит'Ь варьку, угнетает'Ь через'Ь зто жену и слабо заступается 
перед'Ь матерью; между тtм'Ь как'Ь причина несчастного положеніл Софіи 
со всtм'Ь не в'Ь том'Ь, что варька существует'Ь, а в'Ь том'Ь, что вообще семей
н11й гнет'Ь свекрухи убивает'Ь даже сильнЬІх лиц'Ь не только таких �ірот
ких'Ь как'Ь Софія и что не будь зтоrо гвета не б11ло бЬІ мtста и для варьки,
Гнат'Ь во всt не развратпик'Ь п не сладострастник'Ь, чтобь� ОТ'Ь тихой сча
сливой семейной жизни бtжал'Ь искать варек'Ь!!" А свекруха, помое:м:у, так'Ь 
охарактеризована, что уже ничего вова.го не скажет'Ь в'Ь слtдующих актах'Ь, 
а потому я ее дальше тушую. Она свое д1шо сд1шала. Если бог'Ь приве· 

1} В ркп. це сJІово аа:sресJІево. 
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деr'Ь :менн играть, то н СМІ'Ь снrраю роль старика и надtюсь, что прощапье 

сдtлает'Ь впечатлевіе". Почему вЬІ находите, что Гнат'Ь должев'Ь как'Ь инте

лиrевтньrй человf>к'Ь, бросить стильцем:'Ь? Оят. довольно дикій человtк:ь, 

страшно вспьrльчивЬІй, ОВ'Ь бил'Ь В'Ь ropoдt 1) (зто риск'Ь и неве.якій парень 

ва зто способен'Ь) шведов'Ь 2) за кавуя'Ь. В'Ь послtдвtй сцевt 3-го д. он'Ь 

бЬІ матери даже дал'Ь взлупку, если бьr убtжала жена. Ослtплеввьгй rвt

вом'Ь - так как его ц�льrй ·день раздражают'Ь - ов'Ь лома�т'Ь кочергу и в'Ь 

зтот'Ь же раs'Ь убіл'Ь бьr Софію, в порьrвt rвtва, если би его не удержала 

мать и когда она задержала палку, то гват'Ь ревет'Ь как'Ь sвtрь и прокли

пает'Ь всі3х (значит� и мать)! Не знаю, что тут'Ь в зто:м'Ь д. еще нужно 

прибавить?". :Картина сильваго весчастьн закопчена, возможность будущей 

катастрофЬІ подготовлеваt". 

О IV д. прійдетсн ваибольше говорить . Есть люди, которие мимо семь и 

цмі3ю1·'Ь удовлетворевіе своих'Ь животпьrх потребвостей, а есть люди которЬІе 

п е м: о г у т 'Ь зтоrо вьшосить! Есть JІюди, которне, В'Ь положевіи Гната, у дов 

летворившись в'Ь тот'Ь вечер'Ь , в'Ь которнй розьrгралась драма, tдой і пить

ем'Ь і". 8) пошли бьr спать С'Ь спо.к.ойвой совtстью и вполвt довольвЬІе собой, 

а есть такіе люди, которЬІе, совершая по своей слабости, такоrо же рода 

поступок'Ь - страдают'Ь послt его совершеніл больше чtм'Ь сколько ояи стра

дали-бЬІ ОТ'Ь препнтствій R'Ь совершевію тasoro поступка. Люди интелигент

нЬІе считают'Ь гадким'Ь и омерзите;rьвЬІМ'Ь украсть, убить; во прилюбодtй

ствовать с читают'Ь возможвЬІм'Ь и извеиительвЬІм'Ь, не см.отря ва то, что 

ИСТОЧЯИК'Ь ИЗ'Ь котораго JІЮДИ винесли повятіе - ЧТО гр Ьх и что гадко 

(1 О з а п о в е д  t й) - запрещает'Ь пр,елюбодtяяіе на равнt С'Ь убійством'Ь и 

кражеюІ". Но у прость�х, не посредственвЬІх, чистнх людей - зто не так:ь! ... 

Гнату трудно било заснуть тtм'Ь болtе, что варька не удовлетворлется своею 

ролью, а требует:ь, что бь� ОН'Ь прогнал'Ь Софію. Слtдовательво : жена слtпая 

п�ред'Ь глазами и тут'Ь же рядом'Ь разжигающая его любовница, которая 

сеrоднн :м:ожет'Ь привадлежать ему, а если не прожинет'Ь женьт, то вавтра 

уйдет'Ь в'Ь город'Ь и найдет там м:оскалн... О, тут'Ь може1·'Ь заснуть только 

развратпик, или старик'Ь, а не 25 лtтній человtк'Ь, поднЬІЙ огня! У гната 

природа во вслком'Ь случаt дtвственнан (еще не развращеннав). Он'Ь воспи· 

тав'Ь В'Ь поннтілх о гнустности таких отношевій, какіе у него завлзались 

С'Ь Варькою ... Вtдь ов'Ь С'Ь варькою до женитьбн разошелсн потому, что его 

чистота не могла переварить возможности раздіJJІа состороньr варьки ласк'Ь 

1) Слова св'Ь ropoдt» и сза кавун'Ь• написано з приrиском, більшими літерами. 
11) Так rлузуючи прозивають шевців; про це - в тексті півси. 
5) Пропуск в орnrіналі. 
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между и:м'Ь и други:м'Ь. Так'Ь же точно он'Ь пе может'Ь перепос:Ить самого 
себя за то, что он'Ь вьшужден'Ь дішить свои ласки между Софіею и Варькою. 
У Софіи родилсн ребенок'Ь, она В'Ь родах осл1шла, гпат'Ь сдtлался отцом'Ь. 
Его угнетают'Ь кругом'Ь несчастьн, ОН'Ь видит'Ь В'Ь зтом'Ь кару божую и не
малую долю всtх з·rих несчастій приписнвает'Ь своему поведенію, ОН'Ь хочет'Ь 
раска.яться, он'Ь хочет'Ь смериться, вернуться К'Ь Софіи весь, но еще не 
может'Ь забнть варьку, которая r,вои:м'Ь тtлом'Ь завладtла его душею, еще 
полон'Ь страсти К'Ь ней, одно воспо:минаніе о ней бросает'Ь его В'Ь жар'Ь и 
тянет'Ь туда к'Ь ней, ОН'Ь перемогает'Ь себя, по является варька, демон'Ь 
искуситель, которнй чистой свtтлой любви R'Ь нему не имtет'Ь, а лишь орга
ническое влечевіе, драsнит'Ь ero, что пойдет'Ь в'Ь город'Ь, найдет'Ь москаля 
и, sавладtв'Ь вновь всtм'Ь существом'Ь rвата, требует'Ь проrнать жену, С'Ь 
которою, нtсколько минут'Ь тому иазад'Ь, гпат'Ь желал'Ь жить по закону, 
насилу л может'Ь бь�ть даже свою природу: «у неі дЬІтя е - воно Ж'Ь мое!» 
Но оказЬІвается, что и у варьки буде ДЬІТЬІна". Нtжнал и страстная ласка 
варьки напоминает'Ь Гнату прошлЬІ.я, · иедавнія, наслажденія, он'Ь изне:мо
rает'Ь под'Ь давленіем'Ь страсти и в'Ь концt концов'Ь варька уводит'Ь его С'Ь 
собою. Послt раскаянія, новое падевіе, для чистого серцем'Ь и ве посред
ственпаго человtка, ужаснtе, чtм'Ь первоначаJІьннй грtх'Ь. Под'Ь влінніе:м'Ь 
спирта, под'Ь вліяніем'Ь сладости проведенннх С'Ь Варькою минут'Ь, он'Ь, 
:м:ожет'Ь бнть на время и sабЬІл'Ь свое положевіе, но когда вервулся домой 
перед'Ь иим'Ь всt ужасн его двойственнаrо поло.ж.евія внросли сильнtе 
чt.м'Ь когда либо... Почем'Ь знать, .может'Ь бнть варька раздраsнила его В'Ь 

І 

зтот'Ь раз'Ь и, по расчету, даже не позволила ему удовлетвориться ея тtлом'Ь, 
а повторила лишь ультиматум'Ь прогпать Софію?! .Л зтого не знаю сам'Ь". 
хотя зто и беsраsлично. 

У Гната мелькает'Ь в'Ь головt МЬІСЛЬ проrнать Софію и рядом'Ь вопрос'Ь: 
«RудЬІ вона піде?» Теперь уже только вопрос'Ь: куда піде. Только па зтом'Ь 
еще дер.жител ..сожалtпіе, что нtкуда дішатьсн... Вслі:дствіе тяжести своего 
положенія, сознанія своего безсилів угнетающих'Ь его душу, он'Ь хочет'Ь 
повtситься, что бЬІ всt видtли, как'Ь ему худо жидось". Вспо:минает'Ь варьку, 
жизнь воскресает'Ь перед'Ь ним R реальнtйших формах'Ь и он'Ь рtmает'Ь 
безповоротно� прогнать Софію, утtшая себя почти бредом'Ь, что оп'Ь не 
виноват'Ь ... 

Тут'Ь дішается ясно, что оставить варьку -вЬІше его сил'Ь, он'Ь пе:мо
жет'Ь зтого сді:лать." Хто вьшен'Ь? (еще сві>тлая сторона природн едва sа
мі>тною точкою :мелькнула в'Ь голові:). Но тут'Ь он'Ь дошел'Ь до преді:ла и 
состоном падает'Ь па прЬІsьбу. В'Ь порЬІвt бі:mенства, до котораго доmел'Ь под'Ь 
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тнжестью угнетающих ero нервЬІ вопросов'Ь, разрі;шить которьtе не только 
Гнат'Ь, во и болі;е развцтой челові:к'Ь в'Ь ero состонвіи не мог'Ь б1�1, у Гната 
кровь взнла верх'Ь вад'Ь сожалевіем'Ь, которое еще мелькало в'Ь на чалі; моно
лоrа, - В'Ь пор1�1вt бtшенства, говорю, он'Ь самому себt подсказнваеть, что 
не пойдет'Ь В'Ь хату, чтобЬІ не убить женЬІ, значит'Ь у него пронес.nась уже 
мьrсль и об'Ь убійствfJ, а тут'Ь как'Ь раз'Ь и она внходиТ'Ь". При звуках'Ь ее 
голоса в'Ь голові; Гната помутилось". осталась одна злоба и ненависть не 
измі!римо внросшін в'Ь вем'Ь при ласкавом'Ь жесті; Софіи, которан поло
жила ему наплечо руку и хотfJла сказать про отца, но бtшенвЬІЙ: Гнат'Ь 
уже непомнит'Ь себн. Ему :может'J> б1�1ть припомнилос� горлчее об'Ьнтіе варьки, 
пронеслось :молніею сравненіе сл1шой Софія и здоровоіі варьки, а тут'Ь еще 
ему показалось, что она хочет'Ь укорлть его за варьку (на вopfJ шапка 
горит'Ь) и он'Ь, обезумfJвшій от'Ь нрости, схватил'Ь ее мож�т'Ь б11ть только С'Ь 
цfJлью отопхнуть от'Ь себн, а может'Ь б1�1ть... но когда жертва очутилась в'Ь 
руках - он'Ь в'Ь изступленіи задавил'Ь ее." и кончает'Ь бредом'Ь: с:так'Ь ій 
на роду напЬІсано>". До вашему плану в'Ь 4 д. приходитьсн много показЬІ
вать Софію и дать еіі поступки не свойственвЬІе характеру. Л показЬІваю 
в'Ь 4 д. Софію только тогда, когда у нее авллетсн новое страданіе, когда 
пришел'Ь Петро звать ее R'Ь у.111ирающему отцу; по вашему же плану ова 
должна сидfJть переА'Ь публикою, качать ребенка, жаловатьсн па судьбу, 
возбуждать сожаленіе и sаботьх других, а тут'Ь же свекруха опнть должна 
ее mтовхать- до нкоись роботьт! (СлfJпую?- не естестве�но). Да и тоскливо 
зто будет'Ь." свекрухt, послі; 3-го акта, дать оплть сцену ва старь�й мотів'Ь, 
что Гнат'Ь напрасно жевилсн на Софіи - скучно"". Гната сдtлать пьнвицею." 
незнаю почему зто лучше ті!х зкономических'І. несчастій, 1tоторьхми н окру-
жил'Ь его?". УгрозЬІ матери волостью, так'Ь же не естественвЬІ и не суще:. 
ствующи... Сцена, которую Софіл подслушала бьх - ни чего не прибавит'Ь к 
драмі!". Гораздо больше драматизма в'Ь том'Ь моменті!, когда Гват'Ь уходит'Ь 
С'Ь Ва рькою, а несчастнан, одинокан, слfJпан Соф ін - зовет'Ь его в'Ь окпо". 
Софія окончательно разбита, она рада какому нибудь покою, rДt там'Ь ей лемен
тувать и заступатьсн теперь за попранвь�е ее права? Она свtту божьему 
рада." Paз�fJ крик Софіи: убей мен.я! будет'Ь достаточнЬІМ'Ь мотивом'Ь длн того, 
что бЬІ Гнат'Ь взлл'Ь да и убил'Ь ее? 'Гут'Ь весраввенво меньше мотивов'Ь длн 
убійства, чfJм'Ь у менн, так'Ь как'Ь Гнат'Ь застигнутий в'Ь расплох'Ь С'Ь варь
кою, чувствун себн вивоватьхм'Ь, без'Ь сомвfJнін, потернлсн бьr, а варька 
убfJжала бЬІ! И только. ЧfJм'Ь же он'Ь бЬІл'Ь бЬІ подrотовлев'Ь к'Ь такому 
афекту, реsультатом'Ь котораго не иsбtжно должно нвитьс.11 убіііство?". 
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Что же касается до слfшотЬІ Софіи, то опа проиsошла_ ОТ'Ь родов'Ь, 
будучи подrотовлепа зарапtе частЬІм'Ь плачем'Ь. Доктор'Ь, паходил'Ь зто есте
ствеппЬІм'Ь. ВЬІ говорите, что у мен.11 много лишвих JІИЦ'Ь. Дід'Ь МЬІкола, 
ОНЬІсько и парубки С'Ь дfшушками. Bct они преДставлают'Ь фоп'Ь, ва кото
ро:м'Ь вЬІдtлаются rлавпЬІа фигурн: то Гпат'Ь то Софія. При том'Ь же сцепьr 
С'Ь зтими лицами так'Ь кратки, живЬІ что дtйствія писколько не задержи-

, . 

вают'Ь. Когда то упрекали Островскаrо за то, что в'Ь Грозt, ОП'Ь много лиш-
них дtйствующих лиц'Ь паставил'Ь, которЬІе тор:мозят'Ь дtйствіе: Кулиrия'Ь, 
Сумасшедша.11 барьшн, Кудряm'Ь и т. п., по Добролюбов'Ь, в'Ь послtдствіи, 
разбирая <Темное царство> и «JІУЧ'Ь свtта в'Ь темном'Ь царстві>» нашел'Ь, что 
зто так'Ь и должно бЬІть, что драма не имtла бн той цtяи своей народ

пости, если бЬІ дtйствіе происходило только между лицами нужішми длл 

развиті.л драмн, так'Ь как'Ь не бЬІло бЬІ сфери среди которой они дf)йст
вуют'Ь. Да и вообще в'Ь народной драмt трудно вьrдtлить только дtИствую• 
щих'Ь лиц'Ь и не допускать даже их'Ь до соприкосповенін К'Ь жизни, внt их 
иптересов'Ь". 

Л искренно блаrодарен'Ь вам'Ь за вапі1. обстоятельпЬІЙ отЗЬІВ'Ь о :моей 
драмі>, он'Ь дал'Ь мнt повод'Ь самому rлубже вдуматьсл В'Ь мое произведен'іе 
Теперь, разобрав'Ь ero, я увидііл'Ь сам'Ь, что оно не так'Ь плохо как'Ь :мнt 

показалось, когда я первнй раз'Ь прочел'Ь ваше письмо. 
Конечно не без'Ь ошибок'Ь, не без'Ь слабостей, но пусть будет'Ь так'Ь 

как'Ь есть. Посмотрим'Ь как'Ь опа вЬІйдет'Ь па сценt. Исправить никогда не 

поздно". 
Жму вашу руку и цtлую вас'Ь за вашу щнрість и прнхільяість до :мене 
Драма <Чортова скала> 1) уже кончена мною. Исправляю, сокращаю 

в11rлаживаю. Скоро буду переписЬІвать. 

Искрепно преданнЬІЙ ваи'Ь 

Иван Нарь�И. 

Если есть rд·ll ошибки, то доrадьшайтесь, бо спиmЬІВ'Ь 2). 

1) Драма в 4 д" що Уї переробив тоді Тобілевич вкупі з своєю дружиною з поль
сько1·0 письменника Галисевича. Див. Ко:м:аров. Українська дра•аrурrія, № 630, ст. 96. 

2) Останню фразу приписано збоку на nол.11х .. 



Студії а історії українського театру (1Q17-1024). 

Історія театру належить до тих дисциплін, котрі й досі ще до краю 
не з'ясували обсяг матеріялу, що їхній аналізі підллгає, котрі, до всього, 
не виробили й власної методи. Багато книжок понаписувано про минуле 
театру, але головну в них увагу зосереджувано на самій-но драмі: історію 
театру щирісінь:ко ототожнювали з історією драми. На театр, себ-то на , ті 
всі умови, в яких набувала драма свойого реального художнього життя, 
зверталосн уваги стільки, скільки необхідно це було, щоб зрозуміти саму 
драму. І така перевага інтересу до драии мала, звичайно, свою ·рацію. 
Театр - це мистецтво хвилини, і з усіх його елементів текст, драма є най
триваліше; инmе - сцена, декорація, вбрання, стиль акторського виконання, 
сам rлндач, нарешті, дл:я якого й дається вистава - все це зникає без сліду. 
До того студії над драмою не потрібували. окремих спеціялістів: й розгля
дали Їх поміж иншим словесним матеріялом у дослідах та курсах з історії 
літератури. Матерінли-же до инmих елементів театру розшукувати було дуже 
нелегко; ще більшої енергії потрібно було на те, щоб їх обробити й пола
годити з усім, що самої вистави торкається. І тільки античному театрові в 
цім пощастило; його дослідники звикли до методи археологічної реставра� 
ції, а тому й звернулися вони до театру, як однієї з категорій античних 
«давнюР. Можна порівняти до цього ще й роботу численних шексnірологів, 

які, пильно студіюючи все, що оточувало великого драматурга, чимало уваги 

й театрові Шекспірових часів віддали. Тільки-ж усе це- поодинокі вий

нятки, а загалом історія театру раз-у-раз инmим дисциплінам слугувала. 

Навіть тоді, коли виходила в світ книжка акторові присвячена, то й тут 

спостерегаємо якусь безпорадність: досить уважно описано життя акторове, 

і мало уваги звернено на найскладніше, правда, дак зате-ж головне питання -

нк власне грає актер, себ-то, який його театральний стиль. Що-ж до тих 

дослідувачів, нкі цьому :моментові віддають свою головну увагу, то часто 

безсилі вони утворити щось справді відповідне матеріялові (див. літературу 

про Щепкіна, серед якої вигідно визначається тільки книжка _проф. А. Rізе

ветера). 
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Останніми вже тільки роками почала історіл театру 1Ндокре:млюватись 
од инших, сусідніх дисциплін, силкуючись sapaso:м виробити властиву її 

матеріллові :методу. Ще р. 1891 почав Bertold Litzmann видавати «Theatral

geshichtliche Forshungen»; року-ж 1902 sаснувалосл спецілльпе товариство 
історії театру, лке до 1922 р. видало вже 33 томи своїх «Schriften». Року 1914 

голова цього товариства проф. М. Hermann видав цікаву студію про Нюрен
берзький театр, в лкій, досліджуючи єдину окрему виставу, чітко поставив 
питання про сценічну площадку, театральне вбраннл та акторський стиль, 
себ-то про ті головні суто-театральні елементи, JІІtим не надавалосл досі 
валежної уваги. Але, щоб дослідити всі ці боки театру, од лких до наших 
часів, так що й нічого не лишилосл, довелосл авторові притягти силу 
різноманітних матеріалів-архітектуру, малярство, килими, побут того часу. 
Рецензент книжки, Hertmann'a проф. Koster звернув увагу ще й на елемент 
звуку в акторовій творчості і з ритмічного :малюнку пієси робив він висновки 
що-до потрібної длл найкращого вислову цього матеріялу пластики. Далі 
французький вчений M!le, студіюючи стиль середвєвічн:рх :містерій 
звернувсл й до сучасного Їм маллрства, а той-же Hermann, ·і, слідом за 
пим, учень його Folk:er, - до матеріялу гравюр; в них відшукували вони 
чисто театральні :моменти, що відбивали - б риси справжнього театрального 
життн, яких бракує звичайним :малюн�а:м, або гравюрам. Певна річ, чимало 
в усіх оцих дослідах спірного, проте слід із притиском зазначити, що 
історіл театру ступила вже 1·и:м самим на слушний і венній дисципліні по
трібний шлях, sаходuвшись шукати власні, цілком матеріялові відповідні 
методи. До всього ясно, що реставраціл давнього спектаклл - дійсне завдання 
історії театру- вимагає серйозної праці по всіх су:межних театрові галу
злх :м:Истецтва1). 

Що- ж до історії українського театру, то наведені вище уваги цілком 
слушні і длл нього. Ба, навіть більше, делки:ми сторонами своїми науко
в1 дос.кіди над цією галуззю українського :мистецтва в іще гіршому 
становищі перебувають. Український театр розгдлдано переважно у 

працлх, що присвлчеві були російському театрові, лкі не відрізвлли ви
разно чисто украrнського матеріллу. І навіть у студілх вже цілком україн
ському театрові присвлчених не ставилосл питаннл про критерій, що його 
треба мати на увазі, вибираючи українські явища з театрального життл на 
території Росії: на яку оsнаку треба звертати увагу - місцл, мови, поход-

1) Див. А. А. Гвоздев'!>. Итоги и задачи научной исторіп театра. 13 книжці: •Рос· 
сийский Институт истории искусств - 3адачи и методЬІ изучениа искусства) - Academia. 
Петербург. 19241 стор. 81 - 122. 
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женив автор�, чи певної традиції. Ще року 1912 зробив М. Возинк спробу 
дати . огляд розробки історїї українського театру 1). Статтн цв, дарма що 
має денкі хиби - літописний характер викладу, брак лскраво поданих під
сумків, - все-таки дає певне попятт.я про те, .а:к ішла робота над дослід
женням давнього театру українського. Отож, не маючи, на жаJ[ь, спромоги 
продовжити оглнд М. Вознлка, спробую я підбити отут підсумки тому, що 
да.ш праці вад історією українського театру в останні -пореволюційні 
роки. Вважаючи, що надто історія театру повинна невпи:нцо стежити за тим, 
нкиіі саме матері.ял їі розгдя)lові підллгає , всеньку СRОЮ увагу скупчу н на 
�ім, що найближче самого театру· торкаєrься, хоч не пошкодило-б тут роs
гллнути й те, що зроблено в галузі історії драми хоч - би в загальних курсах 

С. Єфремова, М. Возняка, М. Грушевського, О. Дорошкевича, М. 3ерова . 

Поч(ІУ від давнього вкраїнського театру ХVП-ХVШ вв. 
До яідом:ого свідоцтва Ів. Вишенського про почато1t театру на Україні 

( «датинских'Ь басвей учепицм, зовем:ме каsвод1ш, трудитися В'Ь церкви не хо
чут'Ь, · только ком:едіи строют'Ь и иrрают'Ь») звервувсн а к._ В. М. Пер ет ц у 
зам:ітцj: «Даіідав.ніша згадка ·про театр на Україні» («Україна:., 1914. 
Кн. 1- 2, стор. 14-15). Наведені в а�тора факти свідчать, що Вишенський 
не перший rуди·в цей sвичай:·вже р. 1560-1570 і пізніше були в нього по
передники, що за Їхні· напади не міг він не звати. Тому і здаєтьсн авторові, 
«чи не є напад Вишенського лише літературне явище, що склалось підо впли
вом авалогіпих нападів добре знайомих йому польських інвектів проти 
єзуїтів». Так чп инакше, але підкреслює ця замітка . необхідність дуже 
обережно ставитись до слів Вишенського, як до певного свідоцтва про дав
ній театр на Вкраїні. 

Цього-ж раннього в житті украУнського театру віку сягає <Дін:аог 
Йоаніrйя Волковича> 1631,. що його подав М. ,В о з я.а: к (3НТ і Ш. СХХІХ, 

33 - 79, 1920). СІіладаючись з двох власне частив- «Р�зммшллп'є о ;1уцt 
Христа Спаситсл11 пamero» і «Btpшt. на радостнь�й де�ь �оскресевіа Христа 
Спас�теля я�ше1·0» - був до цього часу цей твір відомий тільки з доклад
ного опису І. Франка. Р азом із віршами Памви Беринди та діялогом «Хри
стос Пасхою> 1630 р. свідчить цей матеріял про перші українські теат
ральпі вистави у Львові. Імення авторів - учасв�кі в цієї вистави доsволили 
М. Возвлкові з певністю віднести цеіі діллог до тих міщанських верств, що 
бра11и участь у ділдьності Львівської Ставропігії. 

') :М. В о з н л к. Стара уttраїнська драма і новіші досліди над нею. 3НТ ім. Ш. СХД, 
] 39-191 ) . 

ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО•ФІJІОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УАН, КН. V. 14 
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Цікавого питання про реальний зміст термінів «діялог» та «декламаціл» 
торкається статтл М. К Гу д з і л. сЕще одна школьпал дек.п:амаціл». (Кь 
исторіи русскаго театра. 2. Еще одна mкольнал декламація 2. Интермеділ о 
старцt. - «Извtстіл Таврическаго Университета», 'No 1; відбитка, 1 -10). 

Заперечуючи в цілому думці проф. Рє:запова, що «"термип11", "діалоr'Ь" и "декла
маціл" не должнЬІ бЬІть смtmиваемЬІ» 1 ), за слушну автор уважає її тільки 
для елементарних, нерозвинених форм обох жанрів; що далі, то, «между 

діалогом'Ь и декламаціей В'Ь их'Ь развитом'Ь виді; пельзл усматривать какой
либо разпицЬІ, поскольку и тот'Ь, и другал, в'Ь копцt копцов'Ь, попимались, 
как'Ь пеболь:�µая по об'Ьему, больmею ча·стью одноактпая пьеса со всtми 
признаками присущими настоящей драмt> (стор. 5-6). 3 цим цілком можна 
погодитись; вже відома поетика «Bicollis parnassus» зазначає: «Declamatio 

scholastica id exiberi solet, quidq uid non est comoedia aut tragedia» 2). 
До того-ж, і діялог і декламаціл це по суті ті елементарні форми шкіль

ного театру, що прот.яrо:м еволюції перейшли в розвинену форму драми, так 
само на Україні, .як і па Заході 3). 

Далі подає М. R. Гудзій з рукопису Тіхоправов. зібрання Моск. Рум. 
Музею текст одної декламації 1737, написаної українським скорописо:м1 але 
без жадних впливів української :мови. Автор уваж11є; що це-«школьное 
упражнепіе, для представлепіл па сцені;, бь�ть :может'Ь, и не предназначав
mееся» (ст. 6). Проте, має ця декламація кілька дієвих осіб і таки численні 
сценічні ремарки, з .яких видко, що призначалисл вони длл сцени. 

Драмі першої половини XVIII віку присвячено 1tілька статтів і поміж 
них солідну монографію Др. Г о р  д и н с ь  к о г о  «Владимір'Ь» Теофана Про
коповича (ЗНТ і Ш. СХХХ, 19-71, СХХХІ, 65-122; СХХХІІ, 65-134. 

1920-1922). Ще р. 1906 знайшов др. В. Шурат у бібліотеці Василілпськоrо 
манастирл в Rрехові повий текст славетної трагедокомедїї; типовий україн.
ський скоропис поч. XVIII в. дозволяє вважати цей текст за найстарший 
з відомих 4). Лр. Гординський, видрукувавши його, додав до нього вичер-

1) Е'Ь вопросу о старинной драмt. Теоріл школьнЬІХ'Ь декламацій по рукописнЬІм'Ь 

nоf!тикам'Ь. ИОР.ЛСл., 1913, No 1, 39. 
�) Резанов, ор. cit" 31. 
3) До цієї замітки :можнІ} було-б притлгти значно більше иатеріллу. Цікаво зазна

чити, що навіть пієса про <АлексіІл человtка Божьего» має назву діллог; чимало відповід
ного матеріялу знаходимо в «Очерках'Ь» проф. Петрова. сД'іІйствіл• Довrалевсь�ого вважає 
М:. Пе,'Іров радше за шrtільну декламацію (Очерки из'Ь исторіи украинr,кой литературЬІ XVII 
и XVIII вtков'Ь. Е. 1911, 293), а деклаn�ацію Смоленської семінарії має «за округлену 

. форму драми� (іЬ. 376). 
4) В Щурат, Драма посьвячена Мазепі. «Неділл» - Літерат. нау1tовиі1 тижневик. 

Львів. 1912 ч. І, ст. 2. 
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пуючу розвідку. Головні одміни цього тексту отакі: 1) його безпЕ'.речно 
написано під диктуру, можливо, що й самого автора. 2) Титул має харак-
терну відміну: <Владимір ........ ; нинt же в преславнои Академtи Могило-
Мазеповїанскои Rf>ивскои привtтствующой Я:сне Велможного єго Царск. 
Пресв. Вел. Войска 3апорож. обоих стран'Ь Днепра Гетмана и Славного Чину 
С. Андрел Апостола Rавалїєра Іоанна Мазепи, превелщюго своего Rтитора 
па позор'Ь россійському роду ...... показанніИ (СХХХ, 38; СХХХП, 80); 

3) .замість прологу подано прозою кор1)тенький «сінопсіс:., по .нвах. (СХХХІІ, 
80-83). Звернувши головну свою увагу на другу з зазначених одмін1 запе
речує автор тую думку, що її ще Тіхонравов висловив, а инші дослідники 
прийн.нли, - буцім Теоф. Прок. присвлтив свою драму Петрові І. «Звлзування 
«Владиміра» з особою Петра І опираєтьсл передовсї�1 на пізднїшій дїлль
ности Прокоповича, коли він уже зблизив с.н до цар.н. Перший раз довелосл 
Прокоповичеви познайомитисл з царем особисто рівно в рік післ.н вистав· 
леннл на сценї В.rrадиміра1 дн.н 5 дипнл 1706 р. Тоді виголосив він у при
лві Петра І проповідь із нагоди прибутт.н його до Києва. Проповідь ізвернула 
вперве увагу Петра І на талановитого українського ученого». Та й справді, 
не тільки присвята, ба й низка инших натлк.ів, котрі в звлзку з нею стали 
зрозуміліші, -все це досить перекопує, що в цьому свой.ому творові приє
днався Теоф. Пр. до того загального хору панегіриків, що ними віддлчувала 
українська інтелігенnіл Мазепі за все, що робив він для поліпmеннл цер
ковного життя та навчаннл на У країні (СХХХІ, 67-7 6). А втім, не був із 
драми Прокоповичевої формальний схоластичний твір; сучасність Ук.раїни 
поставив Пр. у звязок з· давнім минулим Rиїва; символічно це й улвилось в 
паралвлізмі: Мазепа-Володи�ир (СХХХ, 52-53). Розгллдаючи далі саму 
пієсу й порівнюючи її до поетики Прокоповича, робить автор висновок,· що 
тільки у хорі та будові пієси відступив Прокоп. од головних ЇЇ положень 
(СХХХ, 62-53). Що-ж до джерел пієси, то, з зазначено1·0 ще Тихонравовим 
та Рєзановим виходІІчи 1) , автор підкреслює лскравіше делкі моменти. Висока 
европейськ.а освіта, .якої здобув Пр. по єзуїтських школах у Львові та Римі 
дала йому можливість ознаИомитись з найновішими течілми світового пись
менства; звідти й термін «траГедокомедія> (СХХХ, 82); <до того ж Прокопович 
ніде не міг пізнати так докладно того 1·ипу драми, до лкого належить його 
«Вдадимір», .яrt саме в ,Італії в Римі. Його траr'едокомеділ зближаєтьсл до 
типу траr'едії ренесансу, л1t Її стрічаємо в XVI в. передовсім в Італії, а 
потім у Німеччипі, Франції й инших европейських крадх . .  •. . . Сей тип 

') Н. С. Тих он ра в о в 'Ь. Трагедоко�1еділ есофана Прокоповича •Владимир'Ь>. Сочц

неніл, т. П, 130 (М. 1898). - В. И. Р t 3 ан о в ·ь. И3'Ь исторіи русской драмЬІ. Шко.JІЬНЬІІІ 

дtйства ХУJІ-ХУШ вв. и театр'Ь іезуитов'Ь. l\I: 1910, стор. 290-2(і3. 
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дається полснити наслідуванням характеристичних прикмет античних траrе-
дій . . . .. . » (СХХХІ, 95). 

І разом з тим, користувавсь Прокопович ще й украrнськими історич
ними джерелами; підбиваючи автор підсумки, зазначає: «Ся драма повстала 
під впливом цілого ряду літературних стремліпь, з лкИми довелося П ро
коповичеви стрічатисл в часи його довголітних студій. Його живий ум 
приймав ті ріжні літературні впливи й витворив собі свій власний арти
стичний світ, у которому з�айшла вираз його сильна П енерfічна інди
відуальність. Класична римська література, гуманістична й новолатип
ська драма, театр Єзуїтів, латинське, німецьке И хорватське письмен
ство - усе те складалося на вибір сюжету с:Владиміра>, на будову qеї драми, 
на сценїчні ефекти, а навіть характеристику осіб. Але увесь сей, без сум
ніву могутній, західно-европейський вплив не дав Прокоповичеви одного: не 
дав йому тої сили, лка . б' є в його драми й лка підносить її до висоти твору 
живого, що відбиває в собі дух часу, до твору, що ворушив і цікавив сучасні 
Проксшовичеви уми. Сю силу дав нашому авторови передовсім звлзок «Вда
димира.» в традиціями громади, серед котрої він повстав і для котрої був 
призначений- звязок з традицією України, Киїна, з українською землею 
Його твір, що виростає з живого орrанізму українсшого народу, є й части
ною того ж живого орr'анізму» (ХХХІ, 121-122). Нарешті, користуючись, 
головним чином, тим, що зазначив був ще М. Петров, розглядає автор вплив 
пієси ва пізнішу драматургію. «Влад., на його думrtу, творить епоху в роз
ВИТ&f' української драми». (СХХХІІ, 78). Але, слід було-б отут узяти на 
ува1·у застереження, що його зробив іще проф. Рє3анов: багато чого за·по
зичив Прок. в єзуїтської драми. Що-ж до впливу Прокоповичевої драми на 
пізнішу, то поодинокі такі моменти зазначив ще й М. Петров. До височини-ж 
«Влад.» не піднеслася жадна драма; і спричинились до цього й не-аби-лкиfі 
талант письменників, і височенька лк на ті часи його ерудиціл. Далі, критич
ніше також випадало-б поставитись і до думки Тихонравова 2) про те, що 
«Вл.» наче-б-то виставлено було під одкритим небом. Про такі вистави 
знаємо ми тільки од м. Євгевіл, лкиИ сам Їх на власні очі не бачив; отже, 

аж поки доведуть їх инші факти, брати 'іх на віру не можна. Не таrt-то 11 

легко уявити собі таку прилюдну виставу, лк «Вл.» (у присутності гетьмана) 
на вільному повітрі: як-же було тоді з декорацілми, з :місцями длл глядачів? 

Проте-ж, це дрібні тілr,ки уваги; загало�1-же можна щиро подн

кувати авторові за вичерпуючий дослід про цю ва:Иці�tавішу пієсу давнього 
украшського театру. 

1) Резанон, 293. 
2) Соч. П, 125. 
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С. Ще г л  о в а надрукувала невідомі ще «Бесtдм пастускіл» Симеона 
Полоцького (Русскал пастораль Х VII в. - Бесtді.� пастушескіл Симеона По
лоцького. - Стариющй театр .в России XVII-XVШ вв. Сбори. статей под 
ред. акад. В. Н. Перетца Асаdешіа. Трудм Рос. Инст. Ист. Иск. 1923, 
65-95). На думку авторову, «Бесtдм» призначено було для декламації і видано 
в Полоцьку, коли Полоцький ще не гаразд знав церк.-слов. мову (81, 85). 
Належить ц11 пастораль до того-ж типу цих творів, що подавали не саму 
сцену, як пастухи з'·явилисн до Христа, але діллог між пастухами, котрі вже 
бачили народженого, й тими, хто не встиг ще цього зробити. Виникши під 
безсумнівни]\[ впливом nодьських діллогів, має проте цей твір Полоцшого 
самостіfіниfі характер; в ньо:11у трапляються ті- ж самісінькі думки, що й по 
инших творах того-ж-таки автора (79-80). 

Далі звернув ак. П е р е т ц увагу на надруковану в книжці І. А. Шллп
кіна «Старивньш дtйства и комедіи петровскаго времени» 1) пієсу «О Сар
пид·Ь Дygt ассирійском'Ь и любви и вtрности» поч. ХVШ в. Частенько трап

ллються в пієсі українізми як у лексиці, так і в фонетиці; ба навіть більше, 
характерний для тогочасного театру гаєр співає пісню - попурі з україн
ських та російських, але з помітною перевагою перших. Написано було 
пієсу очевидячки дла якого-небудь з московських вільних театрів, але автор 
ЇЇ очевидно добре знав українсьrtе письменство та пісню (Акад. В. Н. Пе

ретц'Ь. Акт'Ь о Сарпиді:, дуксt Ассирійском'Ь. Из'Ь исторіи театра В'Ь зпоху 
Петра І. -ИОРЛСл. т. XXVII, 103-123). 

У згаданому вже збірнику Рос. И. И. И. «Стариннмй театр» подала 
В. П. Анд.Рі а н  о в а цікавий «Діалог'Ь тверской семинаріи бмвмй іюля 
8 дня». 1745 р. (Из истории театра в Твери". 93-145). Цей діялог-ці'лі

сінька пієса панегіриqноrо змісту в 7 явах, навіть з інтермедіями. Харак
терні риси української мови, як виявллласл вова на московському Грунті, а 

також і инші факти - все це свідчить про те, іцо з автора пієси був украї
нець; висловлені-ж дослідником думки доводить, що написав цю пієсу вихо
ванець Київ. Академії, Іван Лятоmевич, що того-ж-таки року приїхав на 
посаду професора піїтики до тверської семінарії. Автор пієси очевидно 
бачив пієсу :Козачинського <Благоутробіе Марка Аврелія», що ЇЇ було вистав
лено під той час, лк у Київі перебувала Лизавета, :й дещо запозичив з 

неї для своєї пієси. Варто зазначити, що інтермедії писано мовою росій
ською; очевидно, це була праця учнів. Поданий з приводу приїзду до Твери 

Лизавети, панегірик цей не дає чогось особливо нового. Цілко111 відповідаючи 
ви11югам піїтики, згадує він про Петра Федоровича, акого нещодавно перед 

1) • • • • •  иавлеченньrн И3'Ь рукописей и приготовлеішЬІн К'Ь печати И. .А.. Шлншш

НЬІМ'Ь. Сбори. ОРJІСл. РАН, т. XCVII, № 1, Петерб. 192 стор. 
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тим проголошено було за спадкоємцл престолу, але головну увагу віддає автор 
Петрові 1.- Слід додати, що то�1у -ж-так и авторові належить очевидно ще 
одна пієса. такого-ж панегіричного змісту, 1745 року, що її знайшов у 

рукопису бібліотекар Загребського Університету др. Вадаличь (стор. 107, 96). 

Поруч з цими новими матеріллами та окремими розвідками маємо ми й 

делкі спроби подати суцільніші нариси. 

Року 1920 з' лвил:асл у Львові книжка М. В о з н л к а  «Початки україв

ськоr комедії», 1) з нагоди 300-літньоrо існуваннл українського театру, рахуючи 
о д  вистави драми Я:куба Гавватовича в Каминці Струмиловій . Року 1914 

надруковано було в <Україні» (І, 54-70; П, 40-55) статтю того-ж-таки автора 
під такою-же назвою; подаючи великі уривки, розгллнув був він мало не всі 
відомі тоді українські інтермедії . В новій його праці, лк це й баqимо ми 

з передмови -інтермеділ знов-таки забирає головну увагу автора. Але, разом 

з тим, книжка не тільки пошир ює поданий раніш матерілл (замість урив
ків подано делкі тексти цілком), але й поглибшує саму її розробку; лкщо 

раніш тільки згадував автор про ті чи инші джерела інтермедії, подає .він 
тепер иноді так що й вичерпуючі паралелі, уважніше спинлєтьсл на впли

вах інтермедій одна на одну. По-за всім тим, складають інтермедії тільки 
білл половини цієї книжки. Додавmи ще уваги про «кінець інтермедій» 

та їх «носителів», автор подає ще й инmі ро:зділи: «різдвлні та великодні 
вірші та діллоги», «&ав'лзки сатиричної побутової комедіЇ:., «український 
�ертеп» - і нарешті приписки (бібліограф іч. апарат) , окремі зразки інтер
медій, діллогів, вірш (180-245), <заміткю до них та <словарець». Цей слов
ник, а також і спосіб друкуваннл текстів, коли - «зразки інтермедій, ділло
гіІ! і вірш, лк і цитати . . . надруковані теперішнім правописом і п ідновлені, 

змодернізовані» (240) , а делкі твори Некрашевича подано в « скомб інованому 
тексті» (245)- доволі .яскраво свідчать про популлрний напрлм книжки 2) . 

Але саме ім' я авторове_ і попередні його студії з історії українського театру -
давали підставу чекати цікавого, нового змісту, до того-ж уміло складеного 
Але 1'Ього, лк-раз, книжці бракує. 

Післл коротеньких уваг, щu-до <народженнл українсьrtого театру� 
( 4-1 7), слідкує автор історію інтермедії на У країні ( 18 - 87), послідовно 
описуючи всенькі головні моменти ЇЇ існув ан ня. Про яку- будь еволюцію 
цього жанру говорити звичайно дуже важко: інтермедії надзвичайно роз
кидані й що-до місцл й що-до часу. Зробити-ж, проте, певн ий акцент на 
формаль нІ'Іfі бік, простежити розвиток сюжетів, характер комічних ефектів, 

1) Всесвітня бібліотека № 19. Мих а й л о В о з н л к. Початки української комедії 
1619-1819); на обгортці - 1920; н� титульній сторінці 1919, Львів. стор. 252. 

2) Сдід, проте, одзначити, що самий характер одмін, а також і головні виправки тексту 
аазяачені в примітках (240-245). 
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формальне їхнє обробленнл - це можна було, але па жаль цього саме книжка 
не дає. І поодинокі уваги, що rx роакидано по книжці, занадто загальні і 
не позбавлені непорозумінь і навіть суперечок. Що можна винести з такої 
наприклад характеристики інтермедій Довгалевського, лк: вони «представ
ллють собою найвищий щабель розвитку украrнської інтермедіr що-до 
змісту, обробленнл і мови» (70); далі-ж, подавши делн.і уваги про спе
цілльний напрлм цих пієс, «енерrічний протест проти кріпацтва», автор 
зазначає: <ЩО торкаєтьсл обробленнл інтермедії Довгалевськоrо це рлд не 
викінчених, а з грубmа намальованих картин. :Комізм впливає не так з 
ситуації характерів, лк більше з рубашних і тривілльних висловів:. (71 ). 

І взагалі, критерій оцінки інтермедій у М. Вознлка не виразний, хоч і по
мітно, що він ціпиті. вище 1·і з них, що лскравіше відбивають соцілльні 
тенденції. Але, надаючи великої ваги ідеології, що вилвллють літературні 
твори, навряд чи можна бу,n;е погодитисл з такою оцінкою, що її подає 
автор, порівнюючи інтермедії І"\.ониського до Довгалевського: «не тільки лк 
Їх наслідуванпл слабішими є інтермедії Юріл :Кониського, але головно з 
причини недостачі національної освідомости й недостачі' розумінпл грози з 

боку Московщини длл У країни в їх автора» ( L 67). І раніше: «до того ступнл 
національної свідомости нtJ піднессл їх автор щоб вивести козака або запо
рожцл, лк одного з головних своїх героїв» (82). Лкщо досліджує автор певну 
літературну форму, то найперше потрібно йому звернути увагу на особли
вості цієї форми й на те, .нк відбивається в ній певна ідеологія, що відома 
й з инших джерел. 

Проте, присвячені інтермед11 розділи мають більш-меньш суцільний 
характер. Що-ж до решти, то цього сказати не можна. Чому власне nиділлє 
автор «вірші та діялоги» ОД «3авлзків сатиричної побутової комедії»1 Хіба-ж 
бракувало цім діалогам едементів сатири та побуту1 І знов-таки бачимо ми 
й тут невиразність у розумінні Грунтових термінів. :Коли уважати комедію 
передовсім за форму театральну, то хіба-JК не ближчі до неї як-раз оці самі 
вірші й діялоги? Нам довелося вже підкреслювати консервативність са:моr 
термінології, завдлки якій один і той самий термін . об'єднував протилежні 
часом явища. Що-ж до сатир Некрашевичевих, то в одній із попередніх 
своїх праць цілком правильно зазначав автор, що Їх «не можна зачисллти 
до драматичної літератури» 1 ) ; тому й до речи тут говорити тільки про ко
мічні та сатиричні еле:меити, а не про комедію. 

Головна хиба цієї книжки та, що не з' лсував собі її автор виразно 
сво1 завданнл: що власне :можна розуміти, як «початки української комедії»: 

1) М. Во з н лк. Стара украУнська драма і новіші досліди над нею. ВН'ГіШ, (1917 
М 6) Т· СХП, 189. 
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різні форми комічного, чи простуваннл до лкої-будь, хоч-би цілком своєрід· 
пої форми комедії'? І невиразнісrь ца спричию1ласл того, що 1шижка не 
дає вдасне своїх висновків. Оrож і мусиrь авrор у свому закінченню, не 
подаючи тез, що 1·х-би виправдував був поданий вище матеріял, звернутись 
до Прокоповича та Трохимовича, .яких не торrсавсл він раніш. І такою-ж 
сторонньою, необrрунтованою улвллєтьсл його думка, що «на жаль в історн 
української драми не бачимо триююго розвитку тих елементів, котрі зв.азу
вали драматичну поезію з життлм і буди відбиткою ідеалів лкоїс1, частини 
української суспільности» ( 166) - питань про соцілльну ідеологію торкавсл 
до цього часу автор тідьки випадково (71, 82, 95). І коли автор силуєтьсл 
3влзати поданий матеріял з пієсами Котл.яревського, йому знов-таки бракує 
Грунту; і знач но вже більше підстав маємо ми, щоб зближувати бурлескні 
елементи різдвляих та вел:икодніх вірш з ся.мою Енеїдою. Загалом-же ли
шає книжка вражінн.а сирового, необробленого матеріалу. Сила витю'ів, коро
тенькі та доводі-таки невиразні оцінки наведених пієс, брак прагматичного 
звлзку в викладі, цілковитий нарешті брак уваги до форми, а також теат
радьного аспекту- все це примушує бажати, цехай шановний автор, добре 
знаючи всенький оцей матерілл, r'рунтовно його переробить. 

Вже 1924 року видав Харківський ДВУ невеличку rшижку Г. Хо т
ке в и ч  а про галицький театр 1 ). В корІ)тенькій передмові до неї зазначає 
автор, що його «робота, ц11 перша проба систе�штичного викладу явллєтьсл 
скорше зібраннлм матеріялів до історії, ніж самою історією»; але наприкінці 
книжки дізнаємось мп, що на свою роботу автор <<дивитьс.11 п е .як на 

н а у1tо в у с т у д і ю, а лк на популлрно-nаукову розвідку для інтелігентного 
читача» (стор. 33. пр. І) 2). Книжок з історії театру в нас бракує, .як науко
вих, так і популлрних; тому кожну, хоч-би іі на вузьку тему написану 
книжку можна тільки вітати. Але тут повстає питапня: якого саме читача 
мав на увазі автор, складаючи свою книжку? Видпма річ, не галицького, а 
з Великої України; і тоді, хоч як-би покладавсь автор па його інтелігент
ність, не пошкодило було-б подати делкі відо�юсті про ті загальні умовини 
галицького життя - соцілльні та культурні, Ні1 !'рунті .�ших розвивався в 
Галичині театр. Взагалі-ж писати історію галицького теа�ру, про юtиfі свід
чать переважно тільки уривки пієс - надто важко; отож, 111оже, єдивиfі мож
ливий шлях пакрес.шти цю історію було-б, 111алюючи лвища галициюго театру, 

----------- ----

1) Істор і л Галицького театру. Випуск перший. Гнат Х от It о вич. Народній і с<ч1едне

nічний театр у Га л и чин і . ДВУ. 1 В24-. Харків. стор . 5�!. 3000 прим. 
2) Про популлрні завданнп спідчать і додат rtп до rtнижки: опис омопсннл ні!' п Гали

чи;1і, коротенькі уриn1ш та перс1,ази 3!Іісту оrtр е м их урпnr;ів �1:стеріл,1ьних та інтермедій. 
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подати перед тим бодай коротенький нарис польського театру. У тому··ж 

вигллді, лк це зр обив Г. Хоткевич , читач не матиме суцільно го вражінн я. 
Кілька слів п ро діллогі чний елемен т  у народніх піснях, «А рхап гело ви 

в·І;щаніл Маріи», «Dialogus de passione Christi», галицьк:иfі текст «Xptatr:.i' 

7tci.oxmv», «Слово о збурен ню пе кла», інте рмеді ї Гавватовича 1 ) , галицька ре

дакція вертепу, варіннт різдвлної драми, що зберігся на Угорщині- отакиИ 

мате рілл розгллдає автор. Оrже думаємо, якщо рбмежи всл автор і сторією 

галицьrtого театру, то слід б уло- б узлти П инmі тексти - «Ділло г » Волковича, 

вида ні Франко�� « Антипроло г» та «Бенкет духовний» і ті коштовні уривки, що 

надрукував Їх акад. В. Перетц у с воїх статтях «К:ь исторіи польскаго1JJ рус

скаго народпаго театра». На підставі всього галицького матеріялу вже ле гше 

було-б автор ові поробюи яrtісь висновки, хоч-би про форми містерій та 

мо раліте в Галичині, оскільки це можна с1шзати на під ставі уривків. Автор 

зауважив, що ма теріял подає він у хронологічному п орлдкові, і крім цього 

нічого власне не нагадує про історію т�атру. Спочатку здибаємо ми де

які невиразні спостережіннл про театральні елементи церковної одправи 
" Форма театральна - це мабуть один з елементів психі[tи людської, бо вона 

нічна. І хр истіянст во і навіть право славі є перших розумніших часів ту 

вічність і невід'ємність признавали» (7). І це доводить він існуванюш. таких 

драматизацій богослуженнл, як «mествіе на осллти» та инші «дtйства» під -

час цвітного тижня, миттл ніг па страсний четвер. Але хіба ці звичаї ха

ракте рні дл11 п е р  m их часів христілнства? До того-ж з них з н аємо ми тільки 

про існуванпл на Україні миттл ніг. Розповідаючи далі про перші часи га

ли ц ько г о театру , авгор з вертається до діллогічних форм у церко вному 

вжитку, спо стерегає Їх (і це дуже цікаво) в Кирила Туровського (теж гашr

чанина?); пдутаєтьсл далі :між епічними та лірични ми речами з діллогічншш· 

момептами і такою вивершеною формою діялога, як « Ар х анге лови вtщаніл 

МаріИ>> (стор. 89). Кажучи далі про боротьбу Київської церкви з елементами 

театру, зазначає автор, як вона «поча.,1а повставати проти внесе ння теат

рального елементу не тілши до церкви, а навіть і в обхід життя повсяк

часного» і посилаєтьсл тут .на Луку JІ(идлту («мос1tолудство вам, братіє, не

л1шо имtти») 2). І далі: «В услкім разі .результатоJІІ цих переслідувань б уло 

те, що драматичним елемент був зовсі�r виключений з · це рковної практики» 
(10). Виходить таким чином, що драматичного елементу в ращ1ій к и ї вс ь к і"й 

') Чому потрібно було апторопі зазначити n пере_дмоnі «принцип вш;ладу - хроноло· 

гічний», 1tоли до\ержупатш'я його не мив він змоги? 

2) На піщо бу.10 згадувати за цr,ого нонгородс1.1\01·0 1:н:скоrrа. 1ю.ш га"1,бип скомо· 

рохів і Теодосій Псчерськпй'? 
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церкві було спочатку чимало, і що тільки сувора боротьба знищила їх у 
церковному вжиткові. Нема тут чого й казати, що цідком заперечують такі 
висновки історичним фактам: ми нічого не знаємо про таке збільшеппл 
театральних елементів у київській церкві, що воно простувало-б до утворенпл 
містерілльного театру, нк це було па Заході. Разом з тим, не маємо :ми відо
мостей і про боротьбу київської церкви проти драматичних елементів цер
ковної одправи. Але далі дізнаємось ми, що все, про що йшла розмова на 
сторінці 10-ій торкаЛ:осл тільки к и їв с ь к о ї церкви. «Україна.". пов:ала в 
инші умовини; її стара церков зберегала «краплини духа живого серед суспіль
с1·ва навіть у найтемніші часи», і <формами древнєдраматичними» «давала своїм 
вірним хвилини чистої божеської екстазі і форми ці були містерії»· (11). І далі 
переходить автор до галицького театру. Що-ж тоді розумів тут він під 

Україною, протиставл.ачи її І\иїву? Невже-ж тільки Галичину? 
Чимало можна було-б і ще поробити авторові зауважень, та й того, що 

наведено, здаєтьсл, досить, що- б характеризувати цю «науково- популлрнр 
книжку 1). 

Ширше, що-до терміну й місцл, завданнл має книжка проф. А. Білець
кого <Старинний театр в России І. Зачатки театра в п�родном бьпу и школь
ном обихо.це южной Руси-Украинь�". 2) 3 9 її розділів вступний розповідає 
про завданпл драми взагалі; 2-4 про драматичні елементи в українському 
фольклорі; 5 - 7 присвяче но шкіль пому театрові; 8 - його сценічній техніці; 
останній-· комічним формам укр. театру і його впливу на театр російський. 
:Книжка проф. Білецького викликала вже сувору (може занадто) рецензію 
:К. :Копержипського, 3) і чимало закинути їй дійсно можна. 

Автор очевидячки мав на меrі подати популярний нарис минулого 
українського театру. Річ цл не легка за сучасного сrановища наукової його 
розробки, і сподіватись, що вдало буде її виконано, можна було-б тільки, 
коли-б автор1 проробив велику підготовчу роботу, вже цілком наукового ха
рактеру. Але, особливо длл делких розділів, така постановка роботи вима
гала була-б чималої затрати часу й енергії. Простежити ступнево, лк пако-

') Не личать денкі аnторові прийоми не тільки наутtовій, але й популнрній к.ннжці. 
Полнки переклали {Eulenspieg·el» - !Sowiztlzial». «Полл' перекладає, то робить це во сми

слом: Eule - сова, Spiegel - вер:кало; отже у нього Sowa і Zrzadlo, великорос прнмо ста

nnть «Oontcт Драла» .. . (21 пр 11. Що-ж д.о попередників своі'х, то в Хоткевича» проф. Пет

роn, л:к :киі'всь:киІі: патріот певен, що й світ розпочав сnоє буття не де-инде, нк у Rиi'ni, а 

перші ангели не инакше нк були :киі'nсь:кі <граждане» ,стор. 19 пор. 57-58). Коли вже заки
дати ак. Петрову ю1УІ1сь:кий патріотизм, то чого-ж вартий r. Хоткевич? 

2) Рідко можна побачити так неохайно що-до :коректи видану :книжку, як видало 
оцю сИвдательство В В. Думнов, насл. бр. ОалаевЬІх» М. 1923, стор;· 103. 

3) 31ФВ. УАН. IV (1924), 254-257. 
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пичувались драматичні елементи в українськіИ народній словесності, уважно 
аналізувати окремі записи та варіянти - це тема окремої і досить складної 
роботи, що не стояла очевидно авторові па черві дня. Те-ж до певної міри 
стосується й розділів, присвячених шкільному театрові. Але й тут, JШ, і у 

всій книжці, автор розглядає матеріял занадто вже похапливо; перебігаючи 
од одного явища до иншого, робить він нашвидку цікаві иноді спостережіння, 
але наврлд чи переконають вони науково-свідомого читача. Розгляд шкіль
ного театру попереджує характеристика головнвх типів середнєвічного театру 
па Заході і зокрема в Польщі (36-49), чим И утворюється необхідний для 
зрозуміння .ІІRИЩ українського театру Грунт. Аналізі-ж шкільного театру та 
вертепу присвлчено вщtсне половину книжки, чого звичайно замала. І ва 
жаль, саме ці два розділи про українську драматургію дозводяють чимало 
поробити авторові закидів. Беручи навіть до уваги думку авторову, що про 
еволюцію київської драми поки - що говорити важко, можна було-б бажати, 
щоб звлзав автор присвлчеві украfнській драмі розділи з тим вступним про за
хідвііі театр начерком, що його подав 

. 
вів раніше. Йдучи хоч ва схемою, яку 

бачимо ми в праці проф. Рєзанова, можна було подати характеристи1tу окремих 
жанрів українського театру, виходлчи з зростання театрального елементу -
од діллогізованої вірші й до закінчених з інтермедіями пієс. Та на жаль 
бачимо ми тільки невиразні :й побіжні уваги про необхідність відрізняти 
«драмЬІ для чтевіл:. й �драмЬІ для исполненіл». (63-64), Що-ж до еамої 
аналізи київської драми, то зроблено її занадто побіжно. :К.ілька разів зустрі-· 
чаємо ми твердження, що українська драма складалась під двома голов
ними впливами- містерії та єзуїтської драми (52, 64, 64), але не можна 
тут не погодитись з рецензентом цієї книжки, що відірваність українського 
театру од соціяльних та політичних умов українського життя це регрес, по.: 
рівнюючи до. відомої праці ак. Петрова 1 ). І тому голослівно бревить ви

ставлена наприкінці книжки теза: (;Старинньrй театр на Украине не бь1л:, 

как многие зто думают, мертворождевньrм детище:м школьной схоластики и 

мовашеского педантиз.м:а. чужд11м народу и Даже враждебнЬІм емр (98-99). 
Цілком зайвий для популярної 1шижки список укр. драм (56-58); 

читача-спецілліста він не завдовольнить ні якістю, ані кількістю; иншому-ж 
він і не потрібний. НайцікавішиИ розділ книжки це передостанній, де автор 
вдається до сценічної техніки украївськоrо шкільного театру (88-86). В 

літературі Історії українського театру це перший розділ, що актуально 
с1·ав .. ть питання про давній український театр, нк своєрідне мистецтво, про 
Иоrо устрій, декорації, акторський стиль, то-що. На жаль, і ці сторінки 

2) Е. Еопержинеький, 257. 
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накинуті також побіжно. Не завсіди знаходив автор необхідний матерілл в 
укр. театрові, от.же цілком до речи притлгнув вів тому відомості про єзуїт

ський театр та теорію Ланга про деrшамацію. І, лк дальші дослідники 
почнуть хоч-би з запереченнл зробленого проф. Білецьким, то варто вже те, 

що питаннл про суто театральний бік українських вистав поставлено. 
А втім, хоч і чимало в цііі книжці не завдовольющ читаєтьсл її лешо 

і читач діИr.во може перековатисл в ТО\\1у, що театр давньої України заслу
говує на увагу 1) . 

Наприкінці слід ще згадати про план грандіозного корпусу старовин
них українських драм 3 відповідними вступними розвідками, лкий виготував 
до друку проф. В. Рє з а п о в. ([сторіІІ української драми. Автореферат. 
«Наукові Записки». Орган київських науково-дослідчих катедр. Київ. 1923, 

т. І, 97-107). Виданнл розраховано на 9 томів: І. Вступ. Містсріл в Гал и

чині. 11 Теоріл драми в шкільних пїітиках. Улаmтуваннл сцени (з малюн
ками)-Ш. Шrtі.п,ні дійства велиrиднього' циклу. IV. Шкільні дійства різд
rншого циклу. - У. Драми про свлтих. -VI. Пі єси характеру «Мораліте». -

VII. Драми на історичні сюжети. - VШ. Українська драма в Росії (пієси 
С. Полоцького, Іс. Хмарного. Одровонж-Мигалевича, «Стефанотокос'Ь> та ин.
ІХ. Початки на Вкраїні драми побутової (інтермедії та інтерлюдії)». В 

• 

своттому про цю роботу авторефераті автор, подає між иншим і деякі тези, 
що освітлюють його погляд на ті чи инші факти. Не час, звичайно, вислов

люватисл з приводу Їх:; що-ж до пдапу, то він, лк і кожний инший, матиме 
свої хиби. Так і тут не завсіди легм буде аnгорові відділити мораліте од 
драм про свлтих (Алексtй челов1нt'Ь божім), або мораліте од nієс на історичні 
сюжети; але врешті цих хиб ушшну1 и неможд1шо . І можна тільки побажати 
заслуженому дослідникові українсько!'о театру, лк-наfішвидче до здіИсненпл 
свого плану приступити. 

Лкщо й доводилоса зазначити деякі хиби в працах про давній театр 
українськиіі, все-ж можна сказати, що за тлжких умов длл иауrивої праці, 
лкі не сприяли інтересам до минулого, традицію в роботі не загублено. 
Проте, значно гірше стоїть справа з театром ХІХ віку, що И раніше мало 
звертав він уваги дослідників. 

В цьому театрі позначити можна власне два періоди: 1) театр <диле
тантсшиfІ» - кріпацький аматорський, та той професійниtt , в юиму були 
українські вистави більш-менш поодинокими виЛплтками; 2) театр профе-

1) 1\іожна полшJ11tуnати, що не видано її укр. мовою: читачеві-росілнинові пона менш 

цікава. 
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сійний з 1881 року, коди дозводено було вистави українською мовою 1). 

В перmиfі з зазначених пері_одів українського театру власне не було, і 
український, спочатку сюжетами, а згодом і мовою, матеріял трап.1лвся 
тіль1tи· випадково, поміж польських та російських вистав. Але потроху зби

равсл репертуар, визначалися особливо здатні до українських ролів актори; 
лкимсь деслтком пієс обходилися цілі деслтиріччл, виставлнючи ці пієси 
і на Україні і по-за її J\Іежами. Отже цю дилетантську добу вивчати конче 
потрібно, щоб зрозуміти буйний розквіт українського професійного театру 
за 80-их років. Збудували його· місцеві актори, що їхнл єдина школа була 
сцена, 3 ЇЇ доволі консервативними в провінції традиціями. 

До цього театру має�ю деякі нові матеріюпr. К К о пер ж ин с ь к и й  
в статті «Магічно-акробатичні вистави на Україні» («Україна» .. 1924. № 3, 

53-61) розповідає про гастролі закордонних штукмайстрів по осерєдкttх 
України. Матеріялу цього дослідники театру так що й не торкалися іще. 
Використавши автор деякі афіші Київського Центрального· Архіву та мало
відомі згадки про подібні вистави в мемуарній літературі, подає досить суцільниfі 
малюнок цих інтересів публіки українських міст. Можна додати, що згадки 
про таких гастрольорів трапллютьсл не тільки в «Одесск. Вtстникt» (деякий час 
виходив з російським і французь�шм текстом - �Journal d'Odesse» ), а та1t 
само і в дописах з України в столичних газетах. Завітали ці-ж самі цир
кові актори і до Петербургу та Москви, і в столичних газетах безперечно 
знайдуться замітки, що дадуть спромогу точпіm уюч1ти, лкий саме характер 
11�али ці вистави. ЗазначаІі: між иншим автор, па підставі Шалікова, про 
кріпацький цирк у Ромні (59"-60) і висловлює навіть гадку, що «україн
ський актор ..... в чужоземні фігллрські штуки вніс якесь помітне напла
стування свого особливого народпього мистецтва> (61). Звичайно, могло воно 
так бути, але такий кріпацький цирк це було лвище вийнлткове. 

Ті-ж самі афіші Центрального Архіву 2) зберегли між иншим fi афішу 
про виставу в Київі р. 1823 пієси « Helena, czyli Науdашасу na Ukтаіпіе». 

Більшість пієс, що Їх виставллли за ці часи по Україні, можна вважати за 
загублені. Отже, пощастило др. І в а н  о в і Б р і ко в і знайти в Львові рукописа 
цієї драми, що належить відо:мо�1у ділчеві польського театру Лву Непомуку 
Каминсько:му («Драма з коліївщини на основі драми Кернера». ЗНТіШ, 
СХХХ, 121-131). І раніш уже було відомо, що драма цл-персробка роман-

' ) Цей період три вав геть аж до революціі" 1905 року; 1917 рік починає останній . 

") �Іаючи на меті подати в найближчі часи доrtладні відомості про попсь1tий театр 

у Кпі"ві, обмежуюсл на самих-но цих вказівках. 
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тичної Rauberdraшa Кернера «Hedwig dic Banditenbraut». Каминський змі

нив у німецькій драм.і тільки те, що потрібно �уло, щоб пристосувати драму 

до часів гайдамаччини. Автор намагавсь свою драму історичною зробити, 

але його гайдамаки - це «Кернерові розбишаки, пересаджені з границь 

Італії на Україну». Rаминський добре знав львівську публіку; тому, догод
жуючи невисокому її смакові, «він ..... мусів розвивати правду сцени у 
фантастичні орr'ії дешевих ефектів, у .яркі калейдоскопи слів, не пов' ізапих 

пі думкою, пі артизмом> (131). �ожна ще до цього додати, що догоджував 

цією пієсою автор певним класовим поглядам шляхетської або міщанської 

публіки, що на ці вистави збцраласл; длл неї гайдамаки ототожнювалисн з 

розбишаками. 
Дві статті маємо ми до генези Наталки-Полтавки. (М. М а р к  о в с  ь к и й 

Наталка-Полтавка і Москttль-Чаріввик І. п. Rотл.яревськоrо. ЛНВ 1919, 
ІІІ, 250-256), виходячи з зазначеного ще Дашкевичем впливу «Козака-Стихо
творцл» ва «Наталку-Полтавку», додає ще де.які детальні яаближеннл, роб

. ллчи поруч з тим ще й деякі зауваженвл що-до самої пі�си. Значно ціка
віша инша статтн, що розглядає ту-ж саму проблему генези пієси в чисто 
театральному аспекті. 

Д. Антонович («Перша Наталка-Полтавка». Нова Україна. 1923. Х. 

63-7 4) підкреслює тісний sвлsок пієс Котллревського з полтавським теат
ром, що на чоді його він і столв. Отже, на підставі видрукуваного дослід
ником рос. мистецтва Врангелем 1) щоденника першої акторки, що грала 
Наталку, подає автор дуже цікавий причинок до сценічної історії славнозвісної 
nієси. 3 Нальотової була надзвичайно вродлива дівчина, багато до того-ж 
обдарована різноманітними здібностлми; вона дивує співами полтавську 
аристократичну публіку, до лкої належала; гарно грала на гітарі, добре 
танцювала. Найбільший овтузілзм викликала вона в аматорських виставах; 
старий квлзь полтавськ. гев.-губ. Лобанов-Ростовський захоплювавсл 11 мі
микою (Нальотова вміла «:мовчати• на сцені). Артистка вміла цілком відда
тисл грі: «Коли л танцювала - згадує вона- то л ставала до всього глуха» 
(72). Репертуар, в якому виступала Нальотова, це комеділ та комічні опери 
сучасних російських письменників !); особливий успіх мала вона в пієсі « Чест
ное слово>, де града ролю графіні, а Котллревськийг ЇЇ дядька. І цілком можна 
погодитись 3 висновками, до нких автор приходить: <Котллревський, компо-, 
нуючи родь Наталку-Полтавку, не болвсл поставити длл цієї ролі й вимоги 
доброго голосу, й уміння справляти вражіння :музичним і вираsливи:м співом 

') На жаль, автор не каже нічого, де й коли надру ков ано цього щоденника. 
2) І окремо з портретом Нальотової. Ляйпціг. 1923, стор. 15. 
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і вимоги таланту драматичної актриси, бо вів добре звав, що Нальотова всі 
вимоги може своїм талантом завдовольвити. Навіть, коли в ті часи фінал 
nієси Наталка-Полтавка ківчавсл загальним танцем, то й тут Нальотова 
була ва височині своїх завдань>. Торкнувся наприкінці автор питання про 
те, яІt ставилася була перша Наталка до української мови. Шодевника на
писано було німецькою мовою, иноді французькою, але з численними помил
ками. І ще видавець щоденника зазначав, що з усіх мов найгірше знала 
Нальотова російську; отже, виходячи з цього, а також із загальних умов по
буту тодішнього панства, робить Д. Антонович висновок, що Надьотова знала 
українську мову краще од московської. Можливо, що так воно й було, але-ж 
нічого не знаємо ми про походження Нальотової, а доводити, як це робить 
автор, що <ЇЇ врожденна музичність, чудовий голос і виразистий чудий спів 
очевидно були природженими українськими рисами) - буде трох:И легковаж
ним. Далі автор і полснює, що лк-би Нальотова української мови не знала, 
всі її природні здібності цілком забезпечували і ролі Наталки-Полтавки, і 

цілій пієсі успіх. До того-ж, і не були тоді вимоги навіть і столичної пуб
ліки дуже суворі що-до вимови акторів. 

Не доводиться підкреслювати всієї ваги таких розвідок, що вводячи нас 

у самісіньку гущавину театрального життя, знайомлять пас з тими взірц1ши, 
що мали перед своїми очима драматурги, компонуючи свої пієси. 

Котляревському-ж присвячена й низка инmих заміток: П.Ру л і н а («До 
Москаля-чарівника». 3ІФВ УАН IV, 237-239), що зазначив, як дже
рела, длп співів Фінтика співаники XVIII та ПО'І. ХІХ в. в. Історії сце
нічних текстів торкаються замітки П. Фи л и п о вич а («До тексту Москаля
Чарівника». (іЬ. 236-237) та R. І\, о пер ж и н  с ь  ко г о  (Декілька джерел до. 
вивчення історії постановки драматургійпих утворів І. П. Котляревського, 
Червоний Шлях, 1924, М 8-9, стор. 251-255). В першій надруковано сцену, 
що її викинув Куліш, передруковуючи р. 1862 з <Украин. Сборн.» Срезнев
ського пієсу; випущена сцена нічого не дає для розвитку дії, і Куліш 
дав тут волю своєму нахилу редагувати. Що-до другої замітки, то перелі
чує автор викреслені місця в текстах Котляревського, що переховуються 
тепер в «Центральній Бібліотеці Російської Драми» (в Ленінграді, колишнл 
б-ка Олександр. Театру), і які дають «право на один міцний висновок. Теат
ральна публіка і сприймала на конові пієси Котляревського в значно 
зміненому вигллді» (255). 

Під той час; коли не було ще постійного україв;ського театру, не аби
лку роліо відогравав театр аматорський; в ньому виховувалися актори, що 

вступали пізніше до професійних труп; до того, виникши часто підо впл:ц-
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вом гостинних виступів лко1сь постійної трупи, підтримували ці вистави 
традицію українського театру. Отже, до історії та�юго аматорського театру 
маємо ми делкі пові, на жаль, ще нсчисл:енні матерілли. І найперше 
випадає одзначити тут статтю В. Мі як о в с  ьк о г о. Невідомі твори 
М. В. Лисенка (Черв. Шл. 1923, No 2, 220-225), де подано цікаві відо
мості про студентсь1tу українську виставу у J{иЇві, що в ній найближчу 
участь брав М. В. Лисенко; виставлено було. «Натал1tу-Полтавку> і, 
як зви'ІаЙLІО тоді роби.1осл, заrйпчуваласл вистава співами. Коротепький 
спомин про відомі 1tиївські вистави 1 872 · 187 4 р. полала С. Ру с о в а (Спо
мини про перший театральний гурток у І{иЇві (ЛНВ. 1 918 . IV-VI, 104 - 107); 

денні відомості про пізніші вже часи знаходимо й у М. Ма рш ип с ь  к о г о. 
Спомини. 1884-1888. Дніпро. Календар-альманах. Накладом укр. т-ва до
помоги емігрантам з Ведикої України. Льв. 1923. 92-95), та в автобіогра
фії І. Л. Шр а га (Наше Минуле. 1919, І-П, 137). 

Матеріллів, а також і дослідів, що освітлювали-б український побутовиfі 
·театр за доби Иого розвитку, теж маємо обмаль. І перше місце належить 
тут сторінкам П. К. Са к с  а г а  н с ь  к о г о  «Лк н працюю над ролею» (Теат
ральний порадник. Київ. Дніпросоюз. 1920, № 3, 37-42); падзвичаfіно харатt
терна длл цього винлючно серfіозного лк на ті часи актора та режисера, 
ця стаття вводить в акторську лабораторію, з'ясовуючи особистий підхід 
цього актора до свого матері.ллу, довгу і вдумливу роботу його над кож
ним сценічним образом. Разом з тим, подано в цій замітці і делкі історичні 
дані. Далі знаходимо ми �ещtі згядки про укр. т. · 1880-1900 років в ціка
вих мемуарах С. Чика лен к а  (ЛНВ. 1924 . V-IX); спогади ці тор
каютьсл вражінь гдядача од перших тріумфальних вистав трупи Кропив
шщького в Харкові (V, 411), а також того розбрату, що такий характерний 
був длл взаємних відносин українсших труп (VI, 136 - 138) . 

Дуже цікав11fі дос.1ід про житrн і працю І. Карпенка-І{арого дає книжка 
акад. С Єфр е м  о в а (Іtар:rснко-Карий. І. К Тобілевич. Т{ритично-біографіч
ниfі нарис. В-во Сорабrип. КfrЇв, HJ24, стор. 115). Хоч і мав автор на увазі 
головним чипом характериспшу К-К, лк драматурга, освітдює проте цл 
книжка П делкі моменти з історії у1tраїнського театру; торкається між иншим 
автор і тої театрадшої атмосфери, що виховала вона цього видатного пись
менника та актора; Rвичайпо, останньому цьому моментові уділено всього 
тільки кідька сторінок: д.'ІЛ такої характеристи�и треба довгенько попора
тися по тих газетах, що відкликалися на сценічні виступи Карого; а по-за 
всі:.\1 тим - це окрема ·вже тема. 

Ювилей М. К. Заньковець1t0Ї викдикав на жаль тільки невелике ви
дапнл «На честь сорокалітньої праці М. К. Заньковецької» (11 стор.) з 
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статтлми О . .  Rорольчука, 
П. Смутка і віршами П. 

С. Єфремова, С. Тобілевич, П. Филиповича, 
Т11чини та ІІ. Филиповича. Лк і личить воно 

ювилейному виданню, принесдо й це теплі привітні слова та побажанвл. 
Питавнл про генезу любови до рідного краю в Заньковецької та Са

довського торкаєrьсл М. Ма рк о в сь ки й в зам. «Невідома драма Панаса 
Мирного («Україна». 1924, М 1-2. 163-169); подає він відомості про напи
сану ще р. 1905 драму Мирного, в лкіИ досить прозоро розповідається про 
той mллх, що привів Заньковецьку до сцени. Драма ца не побачила ві 
копу, ані друку: «длл сцени вона не була пристосована . .. це дійсно життьові 
мадюпки», лк розумів їх сам автор; до того-ж, змальовані в вій факти були 
відомі та зрозумілі для всіх, хто знав життл славнозвісноУ акторки. В до
даних до переказу з цієї драми увагах зупинлєrьсл l\I. М<tрковський на 
одному з персонажів: «в особі поважного нанчителл, . радюt<tла, 1ший: має 
великий вплив на всіх, хто коло нього обертавсл, треба бачити відомого 
Дм. Пільчикова» (167). ВиходІІчи з того вп.'lиву, що мав Пільчиков на Кар
пепка-Карого (див. про це в С. Єфремова ... стор. 19-23), робить авте>р ви
сновок, що цей самий вплив міг через Івана Карпенка відбиватись і на 
ІІнших ч.1снах цієї сдавстної' родини. І далі: «тепер нам стає неним-, відкілл 
П у Тободевича і у М. К Заньковецької така любов до рідного краю і до 
рідного театру - вс_е це з'лсовуєтьсп впливоl\1 Дм. Павл. Пільчикова» (167). 

Але наврлд чи можна з цим погодитися. Що-до Ів., Карп.1 то справу було 
вже з'лсовано і раніш; що-до Мик. Rарп. та М. Заньковецької, то не знахо
димо ми в цих думках М. Марковського нічого певного. Передусім, був Мик. 
Іtарп. значно молодший за свого брата, і життл його проходило в инших 
умовинах; що-ж до Заньковецької, то зустрілася вона з Мик. Rарп. вже 
післл перших своїх виступів в ролі Наталки в Ніжені; виводити любов 
Заньковець1юї до України через Садовського - Карпенка-Карого до Пільчи
кова унвлаєтьсл мені занадто штуч!1им. Питаннл-ж про любов до рідного 
краю й до рідного театру взагалі поставлено елементарно. 

Дал.і, тої-же доби побутового театру торкаютьсл викликані вимогами 
часу статті П. Ру л і н а �<Л. дініцька» («Нова Громада>), 1924. М 19) та 

В аси л ь  It о Мил л їв а «Майстрі минулого» (Барикади Театру, 1924, .№ 4-5, 

стор. 6· 8)- з нагоди ювилею Ф. В. Левицького. 
' 

Окрім цих книжок та статтjв, що освітлювали певну добу українського 
театру, можна зазначити ще й денкі спроби подати коротенький оглнд 
всього розвитrtу його в цілому. До історії вивченнл самого театру відноситьсл 
надрукована вище стаття автора цих рлдків (див. стор. 13-19). Далі можна 

ЗАПІіІСКИ !СТОРИЧНО·ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УАН, КН. V, 15 
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звернути увагу на популлрні нариси О. К и·с і л 11 «Шляхи розвитку україн
ського театру» (Театральний Порадник . .№ 4, 1920-1921), Л. Б і л е ц Ьк о г о  
(Українська драма. «Дніпро», 29-48) та Д. Ан т о н о в и ча (Український 
театр. «Нова Україна». 1923. І, 133-141)1). Усі ці статті надто коротенькі: не 
спромоглася ще украЇRська наука дати солідну книжку з

· 
історії свого 

театру. Що-ж до першого ,3. зазначених оглядів, то відрізняє його від инших 
нарисів схематичність викладу И вели ченька кількість малюнків, що над
звичайно прикрашують брошуру (див. про неї мою рецензію: 3ІФВ. 

У АН, .№ 2-3, 236-239). - Нарис проф. Білецького непропорційно мало 
місцл віддає новому театрові. Окрім того, псують його делкі твердження, що 
без пих навіть популлрна книжка могла-б перебутись. Отже, хоч лк ша
нуємо «Наталку-Полтавку», та инакше лк за зайве тільки прибільшення не 
маємо думки, що цл опера не «втратила свого художнього та ідейного зна
чіння до сьогоднішнього днл» (42), або: 4:Не дивллчись на те, що ріжні теми 
И сюжети клались в основу історичних драм і писали їх драматурги з 
ІГайріжkоріднішим світогллдом, об'єднує Їх одна глибоко патріотична ідея 

боротисл зі своїми наИQільши:ми ворогами - Москалями, Поллками fi Тур
ками - до останнього ... Велика Україна була тією Прекрасною Дамою, ли
царями якої були всі драматурги історично-драматичних драм> ( 4 7). Наврлд 

чи потрібує українська драма таких панегіриків: з'ясувати по можливості 

яскраво всі обставини, посеред яких розвивався український театр - це 
найкращий mдях, щоб зрозуміти всі характерні його, як позитивні, так 
само й ·негативні риси. І до того-ж, хоч як-би відокремлював автор своїм 
заголовком драму од театру, але для популярного особливо начерку необ
хідно ).Іідвер·и базу під таку галузь :мистецтва, як драма. Що-ж до останньої 
з ::�азначепих статтів, то слід на ній зупинитися, хоч-би через те, що автор 
її друкує велику книжку про укр·аїнський театр. Вигідно відрізняючись од 
багатьох праць з історії театру своїм дійсно театральним аспектом, не по
збавлена зате �tпижка цл багатьох фактичних помилок, або й непорозумінь. 
Так, зазначає автор, що біблійні персонажі українських драм виходили в 

німецькій одежі: автор, розглядаючи відомі ілюстрації до комедії о «Блудном'Ь 
сьшt> Семена Полоцького, не звернув уваги на те, що ці маліонки - тільки 
репродукції голандських гравюр 2). Що-ж до епохи «дилетантського>, лк за
значив п вище, театру, то значно прибільшує автор вагу укра1нського еле-

') І окремо. Український театр. Конспективний історичний нарис. Ляйпціr. 1923, 

стор. 14. 

2) див. •Русскія народнЬІя картинки. Собрал'Ь и описал'Ь д. Рови нск і й•. Спб. 1881, 

Ш, 8-38; (Сбори. ОРJІОл. XXV). 



СТУДІ1 ::! JCT()PJl УКРАІНСЬКОГО TRATPY 1917-1924 227 

менту в репертуарі провінцінльних українських театрів. І в Щепкіна навіть -

на це показує докладніше sнайомство з його репертуаром, - не були україн

ські ролі абсмю:гпо па першому :місці; і в Київі, як і в инших осередках 

У країни займали взагалі українські пієси не таке вже показне :місце, як це 

гадав автор. Але саме цей період найменш для нас відоМ'ий; тому най

більш серйозної наукової уваги та обережности він од нас потрібує . 

Лкі-ж. підсумки можна, закінчуючи цей оглнд, підбити? 

Лк і раніше, головну увагу звертав на себе давній театр ХVП-ХVШ 

віків; спираючись на чимаду кількість надрукованих вже тексті.в та по

даних на підставі їх розвідок і загальних оглядів, ішли ДQСлідники уторо

ваними вже стежками, .1ш і раніш віддаючи головну увагу драмі, як літера

турному творові; в кращому разі тільки побічно досЛіджуючи ті обставини, 

серед лких набувала вона всього художнього життя. І, разом з тим, в спро

бах цих охопити розвиток драми за цілий період, не бачимо ми руба по

ставлених питань про те, що ВJІаспе 1·реба розуміти за і с т о р і ю  у к р  аїн

е ь к о г о  т е  ат р у і нкими шляхами повинна йти її розробка. Справді, за 

головну причину цього було те, що завсіди завважає дійсно науковому сту

діюванню історії театру: за головного свідка про давнє минуле цього ми

стецтва лишавтьсн в нас драма. І нк-раз отут стоїть на черзі довга та досит1, 

морочлива робота: уважно читаючи давні драми, викрити в них вказівки 

на спосіб театральних вистав; це дасть пам спромогу з'ясувати до деякої 

міри мистецтво актора, потрібний для вистави реквізит, а також і теат

ральну механіку. Але для такої роботи найперш потрібуємо ми певности, 

що надрукований текст цілком, в найдрібніших навіть рисочках відповідає 

рукописові. На жаль, і техніка читанин давніх рукописів, і значно елемен

тарніші вимоги що-до точпости їх видання, що були раніш- позбавляє Ііас 

змоги цілком покластися па деякі давні видання. 

Що-ж до спроб унвити собі реальний театр, па якому відбувалися 

вистави, то длн київських шкільних драм треба орієятуватисн па певну 

сцену й шукати її в мурах Духовної Академії: численні досліди про. її 

минуле, а особливо історін її будівництва у чималій для дослідника в при

годі стануть. 

Що-ж до дальших украrнського театру періодів, то тут потрібно най

перше довго й часом без жадних наслідків розшукувати матерінл. Навіть 

зосереджуючи. свою роботу на наИблискучішому періоді українського театру 

80-х років, не можемо ми ні не з' ясувати ного генези, ані дослідити його 

дійсної, себ-то театральної історії, не переглянувши гори газетного мате

ріялу, в нкому деколи вебагатьо.ма рядкаІІJи фіксувавса той чп JІIJmuit 
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момент з історії українського театру. І тільки перебравши величезний цеfі 
матеріял, можемо :ми скласти маршрут хоча-б головних труп, розгJІянути 

крок за кроком еволюцію їх репертуару, та ступневий розвиток окремих 

акторських індивідуальностів. Це робота складненька, але не. проробивши її 

не можемо ми щось більш-менш певне про цей театр тверд;�:1ти. Історія-ж цього 
побутового театру, що йому 1905 і рішуче - 1917 роки поклали ясні 
межі, що вони виразно закінчуіоть певний період - підводить нас до пря
мого вже розуміннл долі нашого пореволюціПного театру 1). 

Петро Ру.11ін. 

') JJк доповідь вачитано 4. П. 192:) в засіданні київської науково-дос:nідчоr катедри 

мовоапавст1щ. 



А. Ковалівський. 

тям (Науковий 
рії України. 1. 

Розвиток 

збірник 
Пам1яти 

РЕЦЕНЗІЇ 

етичних погляді в Г. Сковороди в звязку з його жит

Харківської науково-дослідчо'і катедри Істо
акад. М. Сумцова. Вид. "Рух". Харкі в , 1924. 

Ст. G9-98). 

А. Rовалівський в статті своїй «Роввпток етичних поглядів Г. Сковороди> поставив 
неред собою завдання • дослідити живу дійсність творчости• (ст. 30) Сковороди й просте
жити, як у зв�rзку з змінами суснільних відносин Сковороди еволюціонували й етичні його 
п01·ляди. <1'реба,-нише Rовалівський,-твори Сковороди з'єднати з життям, роаміститп їх І!ід
повідно до етапів розвитку самого ф ілософа, дати їм хронологічне освітлення> (ст. 71). 
1Цього, - зазначає Т\.овалівський, -- досі не зробив ніхто. Ніхто, починаючи в самого Rова
лінського, що �шо біог раф 1ювинни.й був бп спеціядьно спинитись на цьому питанні» (іЬ.). 

3а відхідний пушtт свого досліду А. Іtовалівський зробив тезу, 11 якій він звертає 
нашу увагу на те, що «завдяки свойому декласованому стаповпщу, Сковорода постійно по
падав у сферу ріжного рода оточень і тоді його дінпність, і деї й сама манера ви слову, 
стиль приймала відповідного напря111у» (ст. 69). R звязку з цим т11ердженнлм своїм Іtова
:1 і всь1tий етичні по1·ллди Сковороди ноділяє на три періоди . П ср ший період змальовує 
RовалівськиЙ , лк добу життєвих крахів і в ю·нанства , що породила в Сковороді почуття 
одірваиости , замкнено сти й самотно сти. «Сковорода опинився по-за межами соці ІІльних 
груп та і'хніх ідеологій, лншився самітним , відірвани�r, зайвим. 3ві дси перша йо1·0 тен,11,ен
ціл - заглибленнл в себе, боротьба 3і світом, особистий , античернечий аскетизм» (ст. 72). 
Розрив з суспільством, стверд ;кує Коналівський, наклав певний відбиток на стичні погллди 
Сковороди, вианачив його етшtу, нк етику антигромадську й індивідуалістичну й висунув на 
перший в ній план ідеї негатизаціТ й зреченнл. «Основну тенденцію цього часу можна на
звати аскетизмом. У :макроrюсмі, в()есвіті - це зреченнл його зовнішнього чуттєвого боку; в 

сфері людського, в мікрокосмі -' зречеинІІ активної ролі в світі, певноУ посади, життєвої 
втіхи в сфері релігійної науки - зреченнл реального літерального значіння догматів, істо
ричного розуміння Біблії, пер� твореннн цього всього в символічну науку внутрі шнього 
переродження» (ст. 75). 

Так харак rеризує А. Іtовалівський перший період. Що-до д ру г о г о, то цей середній 
період Іtовалівський nизначає, як період, порівнюючи улаштованости й рівноваги. На 
цей період припадає друге перебування у Тамари й десятилітня служба в Харків
ському Колегіумі. У лаштовані,сть і урівноваженість, почуття свого безпосереднього звязку 
з широкими колами суспільства спринли тому, що Сковорода на підставі 'теорії «сродности� 

утворив універсальний ідеал вседюдськоУ суспільної етики. Т р е  т і  й період - доба нових 
розривів, уходів і мандрівництва - припадає на. останні роки життл Сковороди, коли він 

«відхилне тьсн від rромадсьrюї етики• й «вертається до аскетичних ідей перших часів своєу 

ді11л1.ности), 
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3упинімось на характеристиці першого періоду, на погллді А. Ковалівського, згідно 
з лким (lнтигромадські тенденції цьо1·0 часу, іден боротьби з світом, ідел негативації 
дійсности й зреченнл зовнішнього, - були у Сковороди наслідком його особистих життє
вих обставин, особистих його в житті невдач і особистого розриву з суспільством. Іден не
гатизації дій�ности, лк стверджує Ковалівсший, це - чисто суб'єктивна у Сковороди ідел, 
ідел людини декласов'аної, що не має певного зв11зку з оточеннлм, що стоїть по-за межами 
соцілльних груп. 3 тв ердженнлм А. Ковалівського, що це - самотні ідеї сам.отньої людини, 
що це було суб'єктивизnом до певної, мовллв, міри, суб'єктивним, - ми вгодЖуємось. Ми прий
маємо його думку, що антисоцілльна етика Сковороди, його індивідуалістичний аскетизм 
і проповідь самопіананнл- висновок особливостей його натури, насnідок <віддаленнл від 
людей• і <відірваности від світу>. Ane повстає питаннл, чи по аа цими життєвими при
чинами не було ще лких-небудь инших причин? Чи не було в самому суспільстві таких 
підвалин, що спри.яли-б розвиткові завначених вище анти громадських у Сковороди тенденцій? 

. Ковалівський такого питаннл не поставив. Він обмеживсл тим, що на підставі біо
графічних даних з'лсував декласованість Сковороди й обмину в те, що сама власна декла
сованість, самітність і відірваність людини вимагають з'лсуваннл своїх причин. Ми дозво
лимо собі на ці причини вкавати. В умовах соці.нльного роакладу, коли суспільство пере
буває в стані важкої економічної і соціяльної кризи, тоді рвутьсл суспільні зв.язки, люди 
розпорошуються, людина почуває себе одірваною од об'єкта пізнання, - природи й суспіль
ства, - природа в людській свідомості ділитьсл на велику кількість сепаратних сфер. 
Тоді людина відмовл.нєтьс.н од праці на аа1·альну користь, стверджує •нероботу» й тікає 
в Пустиню, щоб заглибитись в себе й віддатись спогляданню. В етиці здобувають тоді 
перевагу дуалістично-аскетичні системи, зростає містицизм, збільшуєтьсл почуття одчаю, 
скепсису й песимізму. 3а класичний приклад такого декадuитного світогляду може стати 
олександрійська філософіл Філона, Плутарха, Плотина й Оригена за часів ванепаду Рим
ської Імперії . 

Декадентна філософіл «преромантика» Сковороди ма.є відвна.ки глибокого впливу саме 
щєї «преромантичної� олександрійської філософії. Цей факт впливу олександрійсь:ко'l філо
софіУ вже завначили були свого часу більшість дослідників Сковороди, г.очинаючи од 
3еленогорського і Костюка і :кінчаючи Вол. Ерном і С. Дложевським. Про це сперечатись 
не доводиться. Нас цікавить тепер не стіл:r.ки сами!!: вплив, скільки питання, що штовхнуло 
Сковороду засвоїти ідеї негатиаації зовнішньо1·0 світу, життєвих утіх і активної ролі в 
світі? Полснінь. тому факту, що Ск.оворода відмовився од життл і ввернувся до аскетивму, 
ірреалізму й символізму, до принципів олександрійської філософії треба, - на нашу думку, 
шукати не тільки в особистому ровриві Сковороди з соцілдьним оточеннл111, а головним 
чином в тих першопричинах, що цей роврив обумовили, себ-то в умовах історичного життл 
Вкраїни ХVШ-го в. 

В своїй останній праці, присвлченій Сковороді, ак. Д. І. Вагалій спинлєтьсл трохи 
на тих історичних обставинах, що повинні були обумовити де.н:кі риси філософії Сковороди. 
Він зазначає, що «Сковорода действовал в политичес1t0е бr,зnременье»: «украинское обще
ство находилось тогда в состолнии политической летаргии; оно устало от прежних поли
тических бурь и не находИJІО нових сил дл.я того, чтобм сбросить с себ.н иго царивма и 
бюрократизма). <ВЬІступление СковородЬІ совпадало», .як каже ак. Ва.галій, в тим моментои, 
«когда политические интересм исчевли и уровень общественности в нем естественно пони
зилс.н". ( « Украинский странствующий философ Г. С. Сковорода». Харьков. 1923). Це була 
доба політичного індеферентизму, коли селлнство відмовллєтьсл од боротьби за державне 
будівництво, вреrtаєгьса активної ролі в світі й •починає шукати иишого надчуттєвого 
змісту» й «Царства не ож 111.ира сего�. Коли длл ХVІ-го в. характерний був процес nокова
ченн.н, боротьби за автономію, то дл.я ХVШ-го ві1tу властивий був процес покріпачення, 
nідмовленнл од боротьби. Філософі.я Сковороди - філософі.я пригнічених і покріпачених. Вона 
відбила настрої утоми й роачаруваннл, розірваности й ровпорошености, настрої занепаду 
й декадансу. Песимістична творчість Сковороди - ліквідаторська творчість, творчість 
доби національно - державного занепаду, ліквідації української незалежности. 3а цих істо
rичних у мов, за умов відмоnлснн.н од боротьби й пол і тич п оУ байдужостu, цілком зрозу-
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:міло став, чому й в етиці Сковороди міr зрости такий самий громадський індеферентвзм, 

чому Сковорода зрікаєчся будь - .якої служби й посади, окрім «статі старця». В суспіль

стві зник інстинкт влади, волі до влади й поширшшсь антигромадські наст, ої. Вражінн.н 

розчарування в ко3ацьких війнах, почуття безвихідности й 11ригнічености, що жило пере

важно в селянських покріпачених масах, на яких · особливо несприятливо позначилась 

соціяльно-економічна крива к. 17-го й пvч. LS-гo в.в., - знайшли яскравий собі вираз в 

аскетичних тенденціях філософії Сковороди в її проповіддю споглядання. «Боротьба 3і 
світом>, відмовлення од світу, ваглибленпя в себе, не були самотньою ідеєю Сковороди, 

були не тільки, на нашу думку, досвідом особистого життя його, явищем «інтелігентської 
повакласовости», як каже Ковалівський, а явились, гадаємо ми, відбитком настро'fв його 

сучасности. «Ідея боротьби з земним і в плоттю», ідея 3речення й споглядання були за ви

раз негативного відношення певних гру11 до дійсности, до того соціяльноrо ладу, що 

тоді на Вкраїні панував. На ці історичні звязки натякує й Еовалівський, коли каже, що 
«Сковорода. походив в бідної козацької ·Родини, з того стану, що неминуче, 1tрок за кро

ком, губив своє колишнє невалежне становище й невхильно наf\лижувався до покріпачення. 

Але тримаючись думки, що ідеологія Сковороди це ідеологія людини, що стоі'ть •по-за 
межами соціальних груп>, ідеологія «повакласового інтелігента), Еовалівський висловле

но1·0 твердження свого не ро3винув. 

Переходимо до ровгляду характеристики другого періоду, що її зробив А. Еовалівський. 
Цей другий, середній період Еовалівський уявляє собі, як період, коди у Сковороди на.11а

годжуються звя<1ки в суспільством, поруіll:ується його самітність і відірваність од людей. 
В цей 'час «Сковорода починає розвязувати етичні погляди не ті.11ьки для себе, Він по

чинає вадумуватись над тим, оскільки його погляди придатні й д.11л инших людей» ст. 77). 
Сковорода ) творює в цей час «не відокремлений, повагромадський особистий етичний ідеал, 

а ідеаJІ вселюдської' суспільної' етики» (ст. 80). Що скавати про цей універса.11ізм Сково

роди? Л�. рощінювати ці твердження Сковороди: «Все бо есть блаrое», «Все живое рож

дено для щастия», •Преми.11осерднейшая мати наша натура всякому бев nЬІбору д11-
ханию открЬІла путь к счастию•; А. Еовалівський ровглядає ці твердження, як 

довід на те, що неред Сковородою стоав широкий вселюдський суспі.11ьний етичний 
ідеал. Нам здається, що А. Ковалівський переоцінив елементи універсаJІЇзму в етиці 
Сковороди. Тільки зовні, тільки на перши.І!: погляд можна ровглядувати наведені 
твердження Сковороди, як такі, що відповідають ідеалові вселюдської суспільної етики. 
В дійсності в цій «спробі утворення громадської' універсальноУ етики• не менш суб'єкти

візму й антигромадськости, аніж в етиці першої' доби. Хоч «натура всякому бев вЬІбору 
дЬІханію открьша путь It счастію> (вид. Б. -Б. ст. 218), хоч сам Сковорода навваn свою 
етику «кафолічною наукою», проте ми повинні зазначити, що на його етиці й у даному 
разі лежатr. прикмети відокремлености, позаrромадськостн й особистости. Суспіл1.ні звлвки не 
не вмогли повили.вати на те щоб Сковорода ванедбав свій декадснтний олександринізм. 

Передусім нам здається, треба ввернути увагу на те, що універсалізм етичних пог.1я· 

дів Сковороди будується на j.деі' ірреалівму. Про ірреалістичний характер свого універса

лізму каже сам Сковорода. «Не привязал Бог щастия ни к временам Адамовь1м, ни к пре

делам СоломоновЬІМ) (вид. Б.-Б 222). «Что бЬІло бм тогда, е с л и  б ЬІ щ а с т и  е, пренуж

нейшее и прелюбе<1нейшее дла всех, в а в и с е л  о о т м е с т  а, о т в р е :м: е н и, от плоти и 
крови? Скажу аснее: что бьтло бЬІ тогда, еслибЬІ щастие ваключил Бог в Америке или в 
Еанарских· островах, или в авиатском Иеруса.11име, или в царских чертогах или в Соломо-· 

НОВСКОМ Веке 'ИЛИ В богаТСТВаХ, ИЛИ В ТТУСТЬІНе, ИЛИ В ЧИІІе И.ІlИ В науках ИЛИ В Вдравии? 

тогда бЬІ щастие наше и мЬІ с ним бЬІли бЬІ беднЬІе. Ето бЬІ мог добраться к тем местам? 

Еак можно родиться всем в одном коем-то месте• (ст. G2). 3 одного боку Сковорода 
стверджує, що «премилосерДнейший отец наш всем открЬІл путь к щастиЮ'', а в другого 

боку він каже: «можно ли бЬІть всем изобильнЬІми, или чиноnнЬІми или пригожими?» (Б.-Б. 

ст. 221). <Еое же-то щастие, утвержденное на песке плоти, на отраниченном месте п времени, 

на смертном человеке?) (Б.-Б. ст. 62). Щастя, на думку Сковороди не повинно ва.11ежати ані 

од :місця, ані од часу, воно повинно бути по той бік ';Іасу й місця, по той бік �плоти, 

времеп й пределов•. Універсалізм Сковороди, на нашу думку. - універсалізм абстракції'; це

метафі3ичпиfі універса.11із111 nоваприродности fi потойбічпости. Тева Сковороди про щастя1 
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що є скрізь, обертається в свою протилежність: щастл, що є скрізь і завсіди, себ-то щастя, 
незалежне од часу й місця , воно - ірреальне, воно ніде і не ддл кого. (Скрізь», зазна
чає Сковорода . це й є «ніде). «Ище�r щастил по сторонам, по векам, по статьям, а оно есть 
везде и всегда с нами; как рь1ба в воде, так мь1 в нем, а оно около нас. Н е т е г о 
н 11 г д е, з а т е м, ч т о  е ст ь вез ·д е» (Б.-Б. 223). Як «никогда еще видимость не бЬІвала 
нстинною, а истинна видимостью , так і справжнє щаст!r, що його проповідував Сково
рода, не бу ло ніколи видимістю. «Нет его нигде, затем, что есть везде» (Б. -Б. ст. 223). «Веч
ность в е зде е с т ь  и н и  г д е  е е н е т, тем , что · не видна''· 3магання універсального й 
вічного, це і є тут на землі, за умов часу й місцл, умовність і обмеженість до кінцл, 
зреченн.а всr,ого видимого. Щастя длл Сковороди це не є фа1•т видимої емпіричної дій
сности. Треба ст<tти 110-за часш1 і місцем:, щоб зрозуміти, що щастл є. Бажа ючи надати 
свойому етичному ідеалові хара1•тер в ічности й абсолютности, Сковорода опинивс.а перед 
необхідністю заперечити залежність од часу й місця, повинен був ігнорувати дійсність, 
нсгатизувати її, дійти до аскет1<1чно"l негатизації дійсности. 3 мораллю С1tовороди сталося 
те-ж с амісіньке, що й з етичними теоріями f1ого попередників . Її виr•роєно длл всіх часів, 
длл всіх народів, длл всіх становищ і

' 
лк-раз через те її не можна прикласти ніде й ніколи. 

Що-до дійсности, то в она безсила. 3магаючись зробити свою мораль вічною, ігноруючи 
дійс�ість, з��агаю чись стати по -над громадою, Сковорода иусІв був увести в свою етику 
позагромадські й аскетичн і тенденції, осr>ільки аскетизм звязано з �апереченням чуттєвого 
світу й негатизацією всього, що лежп:гь в часі й простор оні . Таким чином , Сковорода вис_у
нувши універсальний ідеал загального длл всіх щастл, кінець - кінцем прийшов до своє
рід.ноrо етичного меонізму: скрізь - ніде; длл всіх - иі для кого. 

Іtовалівський якось на ЦІQ меоюстичну особливість етики Сковороди уваги не 
звернув. Тимчасом уже Вол. Ери в своїй книзі про Сковороду дещо з цього зааиачиn. 
(Аксиоматичес1tи устанавливаются два положения: вс е м ЬІ н е с час т н  ь1 . и ни к  о :му 

п у т ь к с части ю не з а к  а з а н. Первое положение естr, ампирическая истина, длл всех 
очевидна.я . Второе - мстафизическое убеікдение СковородЬІ в в ЬІ щпей благости той натурЬІ, 
среди которой мw жив ем». (Ери. Г. С. Сковорода. Вид. Путь. Ст. 297). Емпірично : «всі люди 
нещасні», метафізично: «людпну рuждено для щас 'rя•. Ці риси імматерілліаму й ірреалізму в 

етичній свідомості Сковороди лишилисл не цілком: юrявлені у .А. Ковалівського, 
дарма що він і са�1 уважає аа необхідне підкреслити : <Не слід ду��ати, що Сковорода в 
цей час ( = другиіі період) цілкт1 віддав сл цій громадській системі... Відірваність всіх ли
шалась в силі , жнв у нr,ому і далі аскетичний ідеал ... Ось чому і в байках ми зустрічаємо 
сліди особистої, позагромадської етики» (ст. 87). 'Гаким чином і за Ковалівським, в Сково
родинному ідеалі вселюдської суспільної стики, є пеrші елементи етики особистої й пmJа
громадської. 

Нам лишаєтьсл розглянути ще два пункти, в розвідці А. Ковалівського. Це переду
сім, лк віи дивиться на r р о м ад с ь  к е  sиачіннл вселюдського універсального етичного 
ідеалу' Сковороди, а далі його погллд на взаємовідносини уні версального й індивідуаль
ного в етиці Сковороди. 

Нам здаєтьсл, що А. Ковалівський не зовсім точно улвив собі громадську вартість 

універсальної теорії щастл у Сковороди. На думку А. Ковалівського, це вченнл понстаJІо 
тоді, «коли С1tоворода стикаєтьсл близько з широ1t0ю сферою селянства» . •Цей звлзок, -
каже І�овалівський, - і спричинивсл до найвищо1·0 розвитку 1·ром:адських ідей Сковороди ... 
«Харківсr,кі байки» можна вважати справжнім його етичним катехізмом (ст. 72). По
дивімось, оскільки селлнство могло прийнлти ту науку, що прост ,,ю м:овою й пояснену 
зроsумі.1шии алегорілми >Виклав у своїх байках Сковорода. Що тут за наука? 'l'ут ви11рав
джується нерівність людей. На прикладі го.110ви та тіла {байка ч. 8') з' лсовуєтьсл думка, 
Щ<) «народ должен свои14 об.Jіадателлм служить>. Хоч щастл кожному рівне, але долл 
кожному не рівна. На прикладі бджоли Сrtоворода з'ясовує, що нагорода полатає в самій 
ділльності, незалежно від того, кому належатимуть продукти цієї ділльности. Діяльність 
для бджоли - зміст життл й ,джерело щастл, невалежно від того , кому припадає збирати 
�1ед. Доброчинна у Сковороди бджола калtе: •Нам несравненно большая забава собирать 
мед, не11;е.111 l\ушат;,�. Не �10жю1 не погодитись з А. Коnаліnсь1tш1, 1шли він каже, що в 
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своїх <Харківських байках) Сковорода <силкується поrодити інтереси класів>; але треба 
визнати й те, що поІ'оджуючи інтере си різних клас, Сковорода менш схиллвса на бі1t 

селлнст ва, а ніж на бік шл 11хетств а. Алегоріл rолови й тіла, образ rодинниковоrо меха-· 
нізму, посиланнл на бджіл, - все це за 1tонкретних обставин історичного життл Вкраїни 

18-го в" коли йшов процес покріпачення селянства й розвитон; великоrо землеволодіння 
на1счадав свій характерний відбиіок на вс ень 1tе життл у1tра=інське, за цих умов усі алеrорії 
1�і могли ви1tлшtати співчуття в поміщика їr зовсі�1 мало п.од'О ба тись селлнинові. В часи, коли 

у 1101tріначеноrо селлнства одбирал и право на продукти праці й ли111 · 1 ли sa ним тільки 
право на с а м у працю, «Харrtівські байки> з класичнимп прикладами голови й тіла - f'Ла
ветна байка з ·РимсЬ::ої історії - набувають зовсім ин.шого розуму, а ніж те, що цим бай-

1\ам приписує А. Ковалівський. Що філософіл Сковороди була виразом шллхетської ідео

логіr, на це шшзав Житецьюrй в своїй праці про Енеїду й, на жаль, Ковалівський не по
ра хувавсл з цією думкою, вартою увагп. Але й в ду�rку Житець кого треба внести попраnку: 

ідеологіл Сковороди тільки вовні була виправданнлм існ уючого ладу , філософською освл· 
тою пануваннл шллхти, кріпацької дерш.ави й соцілльної н ерів ности. В філософії Сково

роди є безперечно rюнсервативний бік, а.1е за зовнішнь()ю fr умовною консервативністю 

ховається безперечна й глибока революційність. Теза Сrtовород11: •да знает каждЬІй свою 
природу» (Е.-Б. ст. 324), його етпчн:t ідея: «Кожному своє, кожному по його сродности» -

цл теза й цл ідел двоsначн : .  Коли Сковорода цьому гаслові давав консерватиннпй відті

нок, то це не значить, що їй не можна було надати цілrtом проти.1ежноrо з мисл.у й розплутати 

зовсім не на користь шляхtтству. Сковорода завсіди з'єднує протилежності,а" кожному йоrо 
твердженні- два розуми (•в одному-два>). Кожна його теза- coїncidentia1 oppositoгum. 

Цю подвійність Сковороди треба маrи на увазі не тіль1ш тоді, коли ми гоІІоримо 
про громадські його сто .;унки, aJle й досліджуючи його філософію. А. Ковалівський пише: 
•JI1t в етиці Сковороди стояJlи проти себе, то борючись. то си.�куючись зJштись два етич
них напрлми - індивідуально-особистий та універсально-rрома:�;ський - так і в загальній 
його філософії боролись дві тенденціі", - моністична та дуалістич�в· (ст. 95). А. Кова
лівський улвлнє собі справу так, що Сковорода иноді схиляпсл до монізму й до універ

сальної етиrtи, ин-оді-ж навпаки, він схилявся до дуалk � му й аскетичної боротьби з світом 

(с. !J6). Це не зовсі м та11 .. Уні версалізn� і індпвідуалізм, ионізм і дуалізм не •б')\JОЛИСЬ», але 
й не «зливались», як пише Коваліnський. Вони перебувають , JIK can1 Сrtоворода формулу є rx 
взаємовідносини, в відношенні «неслитной нераздельности>-'. Сковорода скрізь бачить •двое: 
111ир и :Мир, тело и Тело, человека и Человека, - д в о  е п о д н о м и одр: о в д в о и х  

н е р а з дельн о и н е с лит н о  же. Будь то лблонь и тень ее , древо ж зни и древо 
n1ертвое, лукавое и доброе, лжа и истина, грех п разрешение ' (Е.-Е. ст. 202). М:етодологіл 
Сковороди - м.етодолотіл «тріядиsму», з'єднання антитез, синтеза протилежностей. •Одно. 
сделано из двоих без вслкого rмешенил, но и без разделения» (ст. 215.)- це є основнш1 

при н ципом всього світогллду Сковороди. Він скрізь шукає •в едином два> (ст. 77), ствер
джуючи: «Из двух составлено одно. Одно сделано из дnоих» : ст. 215). 

3акінчуючи наш розгллд статті А. Ковалівського про •Роз::иток етичних погллдів 

Сковороди•, ми повинні зазначити, що А. Іtовалівсьrшй цілком має рацію, колИ одrшдає 
думку своїх попередників, Щ') твори Сковороди не мають суперечностів і висловлює иоба
ж:шнл, щоб складено було «свого роду sic et non ідей Сковороди, n.-то тих поглядів, де він 
сам собі суперечить». Але з'лсовуючи ці суперечності, т реба мати на увазі, що инші з цих 

суперечностів :мали внутрішню свою логіку, rрунтуючись в діялектичній природі філосо

фіr Сковороди. 
Віктор Петров. 
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А. БелецкиИ, проф. Стариннь�й театр в России. І. Зачатки театра в народном бь�ту 
и школьном обиходе Южной Руси-Украинь� Издательство Т-ва "В. В. Думнов, 

насл. бр. Салаевьrх". Москва 1923 р. 1()3 стор. 

Ця· tfраця склада�пься з такп. розділів; 1) Введение. Театр и народю�й мимическпй 
танец. 2) 3ачапш театра в народном бмту Южной Руси. 3) Обрядовая земледельческая 
драма. 4) Свадебная, святочная и похоронная драма. 5) Влияние западнь1х соседей (средне
пековь1й театр, иезуитский театр на заnаде и н Поль ше) . 6) llервме опЬІТЬІ школьного 
театра на Украине в XVII - XVIII в.в. 7) Репертуар ШКОJІЬНО�О театра. 8) Его сцениче
ская техника. 9) Комический репертуар и вЬІход театра из-под школьной опеки. 10) Южно
русский и северо-русский театр ХVП - ХVШ в.в. 3аклюqение. Литrратура. 

Це докладна популярна праця, що в ній автор скористувався усім, що зроблено в 
науці про нашу давню драму. Правда, з деякими твердженнями його nоrод!1тись не можна. 
Так передусім, автор не бачить ніякої еволюції в історrї нашої давньої драми. Відкидаючи 
схему проф. Петрова, праца, не зовсім вдалу, яка поділяє історію її на три періоди: 
перший, «обнимающий время с 30 rодов ХVП в. по 1705 г.-период подражания иез) итским 
обравцам, школьнмх унражнепий, чистой схоластики; второй - с 1705 г., ког�а напп;;ан 
«Владимир» Феофана Прокоповича, до 1762, (до конца царствования Елиса ветм) - период 
отрешения от прежних иезуитских образцов и при�мов и попорота к более жизненному 
направленню зан.-европейской драмЬІ в духе возрождения и классицщ1ма (сохраняю. каже 

11роф. Вєлецький, вЬІражения автора: на самом деле, конечно, иезуитсю1й театр далеко не 
чуждался в.шяниІІ: возрождения и классициама и многим и:м обнзан), наконец, трети�. сов
падающий с царствованием Екатеvинм 2-й (l 762 - 1796), период упадка и поворота к новой 
драме, родоначальником которой являетсл Кuтляревский, він приймає думку Стешенка, що 
«наші драматичні твори створювались не в такій органічній послідовності, лк західні: 
вони по3ичались, як попало. Правда, і в другому пер'оді, за термінологією проф. Петрова 
ми знаходимо пієси з ясними вплива:ми єзуїтського шкільного театру. Та n мистецтві, як 
і в житті, ми бачимо ста[іе поруч нового, - треба дивитисл не на поодинок' побічні 
явища, а на головну провідну лінію. Rоли це ми візьмемо на увагу, то 11: побачи:мо, що 
своєрідний геній українського народу, нористу:Ючись чужими формами, раз-у-раз стремив 
витворити свою оригінальну національну драму. Уже в перший період, в першу половину 
ХVП в. в розцвіт українсь ого народнього відродження. ми бачимо таку гарну народню 
драму, як «Слово про збуреннл некла», написану складом на; одніх дум, оригінальну що-до 
обмалювання дієвих осіб, в якій ми не анаходимо звичайного шаблону. Навіть у драмі 
«Олексій, чо.1овік божий>, що її може перероблено за аким-небудь по:�ьсь1шм в>ірцем, ми 
почуваємо своєрідний український колорит 11 обмалюванні головних дієвих осіб - батька 
та матери Олексія, вони-бо лвляються перед нами звичайними українськиv.и панами Тl'ГО 
часу. 

В другому-ж періоді, що поqинається «Володимиром» Феофана Прокоповича, ми вже 
знаходимо, можна скавати, таку щиро-народню дра:му, як «Милость Божа», юtuї в росій
сьttому письменстві не було до П пшінс.ногр «Бориса Годунова), а. далі і цікаву пієсу 
Г. Кониського «Воскресеніє мертвих». Моаша думати, що це не одинокі авища, як про це 
каже і проф. Бєлецький. Ми бачимо, що драматична українська творчість раз-у-раз підіймалась 
дуже високо, лк_на свій час, коли для цього були сприлтливі обставини, і коли вона вдавалась 
до народнього Грунту. І на українській драмі ще раз стверджується загальний 3акон, що 
цей вид творчости може тоді тільки широко розвиватися, коли для цього є вільні умови, 

коли навкруги б'є живе да>ерело народньо1·0 життя. І коли на Украrні за Катерини ІІ на
стаJи тяжкі часи, то драма завмерл1. Далі не можна врозуміти, черев що антор в і тсрме
ділх Довгалевського бачить якусь тенденцію (стор. 89, 90): пер більш ння тут є (напр., 
мужик, що його лах вивозить у 1t.:1ітці на продаж),- тодішні аитори не зазсіди ще знахо
дили правдивих художніх фарб, щоб змальовувати дійсні авища, та сатира скрізь має на

хил до певного шаржу, а взагалі інтермедії Довгалевськоrо, лк і Г. Кониського, це дійсні 
реальні картини, які яскраво малюють тодішні соціяльні відносини. 
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Внов-таки незрозуміле отаке твер;�;ження авторове: «первая (части а nертепа) более 
или менее уетойчивая, соответствует тексту иавестнЬІх нам рождественских драм Дим:итрия. 
Ростовско1'0 и М. Довгалевского - из чего, однако , еще нельзя делать вьшода о каких-либо 
влияниях или заимствованиях> (95 стр.). Ну, а як-же можна з'ясувати цей м;�ло не Д()сл:в
ний збіг? Вертепа, напепне склав юtийсь д11к пиворіз, текст його витворився не відразу, 
а :мабуть десь у середині ХVШ в. (зг�даймо вищезазначені драми), у первісних, може, б;льш 
скорочених редакціях він існував і раніше. 

Розказуючи про «Володимира» Феофана Прокоповича проф. Бєлецишй додержується 
старої дУМ!Ш проф. Тижонравова, що <за плечами древнего князя автор показмвает нам, 
разумеется, в идеальном освещения пбраз реформатора Петра ... Если по общему своему ва
мь�слу Владимир стремится с<ать пьесой общеимперского значения - то детали связмвают 
ее и с ме�тои нозникн1вениа: пролог, обращеннмй к слушателям, прежде всего имеет в 
виду «нснове.11ьможноrо Пана, ктитора и добродія, связанного союзои любви с монаршим 
сердцеи (т. е. Петром) и т. д. (стор. 71). Лк пока1ав був Гординський, на підставі Крехів
ського рукопису, що йому пощастило знайти (див. Ваписки Наукового Товариства ім. 
Шев ченка у Львові т. 130, 131 і 132), усю пієсу написано для просла nлсння Мазепи, отож 
і значіння вона має не <общеимперское», а місцеве. 

Взагалі книжку видано добре , дарма що трапляється багатенько поми,1ок, особливо 
що-до українських назв та текстів - очевидячки, на Москві поrано розуміють украї11ську 
мону- (див. стор. 18, текст пісні про Северина, на стог · 19 - пісню про козака та Ку
лину та ин. 

МихаАло МарковськиА. 

- Початки книгопечатаня на землях України. В память 350-літя першоі 
друкованоі книжки на Украіні у Львові 1573-4 р. Із 560 зразками друку 
і прикрас давноі книги Украіни. Замислом, трудом і ваходами І·л а р  і о н а 

Св єн ц і  цк о г о, накладом Науковоі Фундаціі Галицкого Митрополита 
Андрея Шептицкого ЧСВВ. «Національний Музей» у Львові. -В печатні 
монас тиря чина св. Василія Вел. у Жовкві 1924 року. У велику четвер
тину. Стор. ХХІІ + 2 нен.+ 85 + 3 нен.+ CLII таблиці. Ціна книги 65 з.л. 

У Київі коштує 25 р., на кращому папері 35 р. 

Книга СІ(Ладаєтьсн з трьох частин : «І. Часть історична. П. Видавничо -друкарска 
техника. ІІІ. Річеві прилоrи - друків і дереворитів». Перші дві частині з начеркон історії 
й техніки початкового друку порівнюючи невеликі - всього 85 сто,,іно1с Решта книги, 
мало не на дві її третині, становить альбом слов 'лнського книгопеча 1·ання, від перводру
ків Фіоля , Скорини, венецьких починаючи, і кінчаючи українськими tтародруками кінця 
хvш ст. 

Перші дві частині, що власне яв �яють собою �ступну статтю до найголовнішої 
третьо·f, складаються з таких розділів: І ч а с т и н а. «1. Початок печатаня книжок у 
Німців і їх сусідів. 2. Словянскі перводру1ш. 3. Іван Федоров Москвитин. 4. Львів 
1573-4. 5. Подвиг вида.вдн. Іtнигопечатанн в Острозі 1580-1612 р. G. Дермань 1603-5 р. 
7. Братска друкарня у Львові 1591 р. 8. Дрібні друкарні Галичини і Волині. 9. Іtнигопе
чатаня у Вильні і на Білій Руси. 10. Характеристика стародруків. 11. :М:онастирскі книго
печатні (Київо-Печерск і Лавра , Черниrів, Унів, Почаїв) - І І ч аст ин а. 1. Видавничий 
капитал. 2. Цехова организація. Друкарский монополь. 3. Умови Львівскоrо У спенс1tоrо 
Братства з друкарями на дру1t книжок. 4. Випоеаженнл і челядь друкарні. 5. Виск і 
страта видавЦів. 6. Папер. 7. Рисівники і різ чики дереворитів. 8. Книжна торговля у 
Львові . 9. Посдів'я>. 
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Вступний начерк цей написано популярно і в доволі загальних рисах. 3ав даннл 
авторове було - «створити образ національного книгопечатного діла на тлови і в звяз· 
кови". з міжнародни м кяигопечатаням», « . •• зобр азити приро дн і рами, та; сюаза ги-б, - норми 
розвитку друкарскоі та книжкової снрави і на Украіні» (стор. 83). •Вийшла вона (праця ця) з 
нередмов - послівій - заголовків і змісту украї нських стародруків, ·1 а начислснних актів 
про них) (до речи сказати, здебільшого, вже вида�их, переважно в •Архивt Юго-3ападной 
Россіи», част. І. тт. ХІ і ХЩ. 

Хо ча антор, очевидячки, і не мав за завдання дати ці,лком оригінальну розвідк у  
з історії українського друкарства, і читачеві таким чином н е  доводиться ставити д о  цієї 
праці аанадто педантичні вимоги, - все-ж не шкода вробити Ії ілька зауважень. Вважаючи 
на брак місця, спинимося на небагатьох тіль1ш пунктах. 

Не слід було-б ставити так легкр і навіть жартівливо (стор. 8-9) цілком законне 
питання нро попередників Гутенберга у справі винаходу дру1tарської вмілости, особливо після 
відомої кн иги Готфрида Цедлера ((Von Co�ter zu Gutent1e1'g», Leipzig, 1921). - Далі, важко 
ногодитися з рішучим поглядом на київські 1·р:шюри, ЛІ\. на «лені, прості переводи 
з сучасної ікони, добре зар исовані, очевидно. самими іконоnпсплми• ... (стор. 42). Ц1,ого 
не можн1 так казати ні про перші київ�ькі гравюри, ні про пізніші , не ігноруючи фаиа 
широкого запозичення сюжетів, у перших - хоча-б з венець1шх слов'янсью1х видань Ву1ю-
1шчів, а в пізніших - з німецьких зразків, наприклад, з «лице1шх• ритованих біблій ХУІІ 
століття Піскатора і Вейrеля. Щоб переконатися, як небс ;шечно без спеціяльних дослідів . 
говорити про місцеве походженнл гравюрнпх сюжетів, досить порівнлтп хоча-б ті, що їх 
еам-же автор видав на таблицях L і. LI, київські гр авюри з Анфологіона 1619 р. (у 
автора - 1618 р.) з подібними - у ненецькому Часословцю 1566 р. 3 цього боку дуже 
добре було-б, 1юли вже давати зразки ненецьких дереворитів (таблиці Ш і ІУ), то давати 
Ух не випадково, а з тих:, котрі зробили найбільший вплив на у країнсько�1у Грунтові. 

Не можна , далі, не об�ежити твердження авторового (стор. 42), що nорогуваннл 
Київської Лаври з JІьвівськю1 Ставропігіяльним Братством, лк конкурентом-видавцем й 
уніятом, не перешкоджало їй бути «в добрій злагоді• з Почаїоською і Унівською дру1шр
нями, дарма що ті теж були уніятськ і . Почаївськ.і унілтсьr•і виданнл як·раа н

'
а й б і л ьш 

дошкуляли Київській Лаврі, і вона робила численні заходи длл заборони вивозу їх з-за 
вольського кордону і дл.я: відшукання та анищення вже привезених, лк єретичних (Лавр-
ський архів). До злагодu тут далеко, і це цілком природньо. 

· 

На сторінках 72-75 дано таблицю українсьюrх граверів, та ця. таблиця неповна, і 
немає в ній так що й нічого нового, порівнюючи з nідомостями про граверів у пuпсредній 
праці нашого авт.ора: •Каталог-ь 1шиг-ь церковно·славянс1tои печатп. Жовква, 1908•. 

Ми не сказали-б, нарешті, що у 1t р аїнське друкарство так вже гу биться. на тлі нншшо, 
а на дто московського (стор. 83). Не кажучп вже про XVI-XYII століття , - і в ХУІІІ-му 
(дарма що Москна всіма засобами припиняла тоді його розвито1t ) слов'ян0-українське дру1tар
ство, а особливо київо-нечерське з успіхом конкурувало з мос1швсь1шм, навіть при цяр
еькому дворі. 

Головна суть виданн я , що ми його ро збираємо, одначе, полягає, в третій його частині, 
Щ') становить великий альбом більш ніж у 11івтисячу знім1tів з українських стародру1tів -- ціла 
виставка старого українського друку, скупчена в одній книжці. Є тут знім1ш з рі дких і мало
приступних видань. ХУІ і XVI[ століттям даєтьсл наочна перевага пер•·д ХVШ, львів
ським виданням: - перед иншими . Найменш пощастило українській rравюрі на міді: вона 
'сливе зовсім не знайшла собі тут місця. Зазначаючи бpart систематичности, мусимо сказати, 
що ми досі не ма;ш такої чи сл е нн ої збірки знімків з українських стародруків . 

Що-ж до якости цих •знімків, то тут, на жаль, справа стоїть не гаразд . На 
шв�дку зроблені цинкографічним способом, вони здебільшого невдалі з технічного боку. 
3амінити собою оригінали, надто коли дослідник цікавиться. не тільки зм істсм:, але й 
технікою і деталами,-подібні знімки не можуть через свою здебільшо1·0 неточність і не11и-
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ра3ність. Еліші беруться найрі3номанітніших роамірів, а натуральний не 3ааначаєтьсл. 
Иноді кліші і прямо псуються проти оригіналів (див. нанр., заставки Н. 3убрицькоrо на 
таблицлх: XXVIII, ХХХІХ і XL, чомусь обріаані а обох кінців). 

Будь що будь, це виданнл -- видатне а'лвище в ювилейній дітературі, і, анаючи, 
лк нелегко подібні книги видаються і як вони потрібні, дослідники украУнськоrо друку, 
гр:tвюри і книги иають щиро длкувати аа цю працю і шановному авторові і видавцям. 

Павло Попов. 

Проф. А. П. Скафть�мов. Позтика и генезис бь1лин. Очерки. Книгоиадательство 
В. 3. Я:ксанова. Москва-Саратов 1924 г. ІУ-226 ст. in 8. 

J 

Дарма що биліни за піаюш1х часів збереглися мадо не виключно в nеликоруській 
формі і на території ведикорусів, усе-ж-таrtи чпмала Ухня частина, принаймні лк більшість 
дослідників гадає, склалась у південній Русі і тільки згодом тут зникла. Отож і питання, 
а походженнлм билін авлзані, мають своє безпосереднє значіннл лк для великорусів, так 
почасти й для українців, а цим вже в значній мірі відзначаєтьсл й вага для нас книжки 
проф. Скафтимова. 

Найваж.швіший у ній це ІУ-й розділ, «библиоrрафический обаор» під ааrоловком: 
«:МатериалЬІ и исследованил но изучению бьшин с 1896 r. 1) по 1923 r.>,- ст. 129-219. В 
цьому розділі стисло, в межах часу, лrи1·0 торrtається оrллд, а иноді й виправллючи делкі 
мої пропуски з попередніх періодів, аазначаютьсл: 1. виданнл текстів билін (131-139 ст.), 
2. •география и условил современно1·0 существованил бЬІлин• (139-144 ст.), 3. •исполнение 
бь1лин и ИХ'h словеснhІй и музьшаль1шй строй>; (144-149 ст.), 4. «литература по отдельнhІм 
персонажам и сюжетам бhІлин> (149-194 ст.), 5. «бЬІт в бЬІлинах, имена и наавания>, 
а делкими випад1ю�имп додатками (під наавою «разное» ), (194-197 ет.), 6. «Общие обзорь1», 
1·оловним чино�1 в кращих •курсах истории русской словесности и в сборниках бЬJлин, 
пrедна3начРннь1х д.1J1 широкой публики» (1Н8-199 ст.), 7. бідьші чи менші окремі біблі01·ра
фічні та історіографічні аводи літератуР.и про биліни 3 їхніми дослідниками (200-203 ст.) і 
нарешті 8. «алфавитю,1й указатель> усіє'і літератури предмету (204-219 ст.). , 

Коли ми візьмемо під увагу, що цей иокажчик складавсл після бібліографічного 
01·.1лду В. В. Буша («Среди новЬІх'Ь изслtдонаній бЬІJІИІІ'Ь (1900-1912)», Р. Ф. В. 1813 р. № 3), 
за допомогою карточок проф. Н. І\,. ПіК:санова (див. примітку 1-шу на ст. 204) і порад 
акад. М. Н. Сперанськоrо та проф. Б. М. Соколова (див. ет. IV), то, звичайно, повинні 
сказати, що автор був в особливо сприлтливих умовах. Він добре використав це й взагалі 
широченько поставив енраву збираннл літератури,. хоч дещо все-ж-таки обминув. Напри
клад, ніде не :щайшли еобі �1ісця ані •Народн�tл словесность» проф. В. В. Сиповського, 
ані <Опмт'Ь обзора исторіи русской литературhІ длл школ'Ь и самообразованіff, ч. І, вьш. І. 
Народнал словесность. СПБ, 1909 r.» Н. И. Коробки, тимчасом:. лк В. А. Келтуллу, 
А. Сиротініна занотовано; л певний в тому, що й Сиповський і 'Коробка добре відомі 
шановному авторові, тільки він поставивсл до зазначених Ухціх праць, лк до звичайних 
підручників". і зовеім не по заслузі, порівнюючи з працлми Келтуяли або Сиротівіиа; Ух, 
на мою думку, або всіх викреслювати, або вrіх занотовувати. Тr,-ж саме треба сказати 
про t'ЛИтературу, касающуюсл отдельнhІх моментов иетории бь1лин» (201 ст.): тут зазна
чено часом навіть дрібні вказів1tи і разом а тим дечого не знаходимо. Так, цілком не від·
билася чимала література, що її викликала смерть акад. Дашкевіча; немає иоУх ааміток 

1) Огллду до цього часу прианачено мою працю: <Русскій богатhІрскій апос'Ь. ОпЬІТ'Ь 

критико-библіографическаго обаора трудово по русскому богатЬІрскому зпо�у», на що й 
посилаєтьел Скафтихов. 
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сНамлти Л. Майк.о�а· («Чтенік вь Ист. Об-вt Нестора-лtтописца», XIV, 1900 р.) та Гіль
фердинrа (Вгногр обзор. XXXV .� 4, 1897 р.). 3-поміж праць Дашкевіча ні в покажчику, 
ні в якомусь иншому n1ісці не знаходимо цікавоі' розвідки про •Рьщарство на Руси - В'Ь 
жизни и ноззіи• (•ЧтеІіія вь Истор. Об-вt Нестора•, 1901 р., кн. 15, вЬІп. IV і кн. 16, 
ВЬlп. І''), де автор торкається і бидін. Проф. Скафтимов у своему покажчику зазначає 
також історичні пісні, а в такому разі треба було-б дати місце праці Коробки: «Весенняя 
ягра - пtсня Воротарь и пtсни о князt Романt• ( «Изв·J;стіл Отд. русск. ла. и слов. Акад. 
Наук», т. IV 1899 р" кн. 2). Акад. Соболевський, правда, пісні про князя Романа вважає 
за т. зв. «нижчі епічні• (див. «Великорусскія нар. пtсни•, т. І, ст. 141 і далі); при
близно те-ж висловлює й Коробка, але Антонович 3 Драгомановим, Лопарьов та ;Жданов 
ставилися до них, як до пісень історичних; не відмовляється розглядати ці пісні і наш 
автор (181 ст.), - але користується лише Марконим і зовсім проминає Коробку. 

Отже з наведеного видко, що бібліографічні помилки або иноді попросту «непоро
зуміння• у проф. Скафтимова є,,але в@ни мають більш-менш другорядне значіння. Що-до 
обробки, то вона теж не викликає t ерйозних заперечень, за вийнятком, хіба питання 11ро 
місце й час походження билін; хотілося-б бачити окрему частину, присвлчену цьому, бо 
після В Мілера з учнями і почасти М. Хftланського це питання дуже ускладнилося; 
його по різних сторінках торкається шан. автор і дає чимало, тільки не зосереджує на 
одному місці. 

Почасти тому-ж-таки оглядові літератури предмету присвячено перший розділ: •Со
временнь�е 11.етодЬІ изучения бьшин• (стор. 3-44); цей огляд :ооє на меті не тіпки зазна
ч'иrи, що зроблено за часи з 1896

. 
р" щоб з'лсувати походження билін, але й довести, що 

•бЬІлину, как таковую, цроглядели, всегда хотели nиде·rь в ней только музейнЬlе отго
лоски прошлого, оттого исследования о ней превраща.шсь в трактатЬl общей культурной 
и политической истории• (40 ст.), тимчасом лк живий інтерес простого люду до билін 
обумовлюєтьсл столько зстетическим обалнием• (42 ст.). •Тільки• - це трохи':" здається, 
взато занадто за�·алом, бо Гільфердинг, наприкдад, підкреслював і безпосередню віру 
народню в дійсність того, про що оповідають биліни ( •Онежскія 6ЬІЛИНЬІ>, І т., вид. 2, 
ст. 7-10), але в останньому проф. Скафтимов висловлюється цілком справедливо і таким 
способом підводить читачів до дальших частин своє'і книги: П. «Архитектоническое соот
ношеніе внутреннего состава бЬІлин о боrатЬІрских подвигах-; Ш. •К вопросу о соот
ношении вЬІмЬІсла и действительности в бLІлинах> (ст. 45-95 і 97-128). Тут так. само 
автор проробив не аби-лку роботу, та наслідки її ще не зовсім мають силу запевнлти 
Твори акад. Веселовськ.ого з історичної поетики тільки в «покажчику• (206 ст.) зазначено, 
і не видко, щоб автор рахувався з ними. Тимчасом усім відома їхна видатна рола й зна
чіннл. Цінні сностереженнл Гільфердингові (в передмові до •Онежскихь бЬlлИн'Ь•) теж не 
знайшли місця в зазначених частинах праці автора і навіть В. Мілера та його московськоі' 
школи він тогкаєтьсл тільки мимохідь (див. ст. 44 і примітку до неї першу). А. Гільфер
динг виділив навіть окремі сгруппЬl» скааи1елів, які виявлялися •как'Ь В'Ь построеніи 
самЬІХ'Ь рапсодій, так'Ь и В'Ь складt стиховь• (ст. 35). аджеж автор бере не тільки онезькі биліни 
але й біломорські, не робллчи поміж ними особливо'! відміни. Немає порівнянь до епосу 
ииших народів (звичайно, що-до особливос1ів форми), а рол.п: Володимирова, наприклад, не 
раз вже нагадувала ролю Карла В. у французькому ег.осі. 

Таким чином, запитань і заперечень авторові з приводу 2-ої і 3-ої частини його 
досліду 111ожна знайти чимало, тільки-ж не забудьмо, що часом поставити питання не 
менш важливо, як розвлзати його; а взагалі, оглядаючи книгу проф. А. П. Скафтимова в 
ціJІому, ми висловимо побажання, щоб була вона не остання в творчості шановного автора. 

Акад. АндрііІ Лобода. 
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Тру дь1 Государственного Института МузьшальноИ Науки (ГИМН). Песни Ирь�ма. 
СобранЬІ и записанЬІ певцом-атнографом А. К. Кончевским, гармонизо
ванЬІ М. А. Ставицким и В. В. ПаехаловЬІм Общая редакция В. В. Пасха
лова со вступите.11ьной статьей Наркома Просвещения А. В. Луначарского. 

Москва 1924. 

А. Еончсвський і В. Пасхалов В'Ь нелсю1х виразах вилвили нахид приписати цій 
праці пріоритет' (стор. 5 і 9),' отже доводи�ьсл нагадати про те, що р. 1910 Одесницькиf\ 1) 
опублі1tував 31 мелодію кримських татар, то-б-то більше, ніж у цім новім збірнику (2:)). 
1916 року приват-доцент (нині професор) порівнлльноІ'о музикознаnства на Ві-денеькім 
уніnерситеті Роберт Ллх записав в австрійських таборах ддл бранців з російської армії 
79 кримсько-татарсь 1tих мелодій (декілька схоплено фонографом). Та опубліковано в попе
реднім повідомденні про його роботу в тих таборах 2) тільки одного зразка. 3разок отой 
дає понлття про <weitschwefige Koloratнreп und endlose Gш·geleieш, лкі Р. Ллх уважає за 
характеристичну властивість співу кримських татар. (Другий зразок Р. Лях опублікував зов
сім недаnно в новій історії музики Гвідо Адлера3), якої укладачі розглядуваного московського 
збірника, певно, ще не могли зна1·и підчас виданнл). Порівнюючи з записами анонімного 
музиканта, що працював для збірника Олесницького, а також і з записами А. Еончев
ського, впадаЄ в вічі не тільки майс rерність Ллхового запису, - ця одміна цілком зрозу
міла, ко.11и взлти на увагу високу музичну кваліфікацію віденського вченого, - ба й 

корінна, принципова одміна в самім стилі першого з Ллхових зразків, що належить, без 
суиніву, до етно.югічно оригінальнішої давнішої формації'. Отже через те, що між крим
сько-татарськими музичними продукціями є такі великі одміни, аж надто потрібно зазна
чати пункт, з лкQІ'о походить кожен даний nзі�ець, необхідно подавати й докладні відо
мості про особу співакову: це дало-б якісь точки опертя, щоб судити, в якій мірі даному 
взірцеві можна приписувати корінний чи наилиновий, позначений чужоплімінними та новими 
культурними рисами, характер. Власне, тідьки нсдодержаннл цих вимог можна 2а�шнути 
А. І�ончевському, висловлюючи побажаннл, щоб в обіцлнім 2 випуску цю недостачу було 
поповнено, ще-ж до того, що запис не є докла:�:ний (це визнає, с·ам збирач), то, не вима
гаючи від людини більш, як вона може дати, зостаєтьсл подякувати за те, що зроблено, і 
порекомендувати шановному збирачеві надалі відзначати тони, відмінні від уживаних у нашій 
12-ступнеnій системі (д. стор. 8) Горнбостелевими або иншими умовними значками ; розу
міється, коли Етнографічна Секція Гос. Ін ст. Муз. Науки вв�жає за потрібне. видавати 
муз.-етнографічні матеріяли· в формі, пристосованій до пра1пичної мети европеі'заціі' 111ело" 
дій, - в данім pa::ii з фортеи'яновим акомr1аньяментом, ::_то ці знаки доведеться ігнорувати, 
виконуючи 11існі, але вони будуть служити до аналізи. А. Еончевський і В. Пасха
лов повідомллють, що зроблено й фонографічні знімки кримських співів, але фонограм 
«тимчасом, ще не було спромоги розшифрувати> - Треба радіти не тільки з першого факту, 

1) Алексtй Олесницкій. П'tсни крь�мских'Ь турок'Ь. Трудн по востоковtдtнію, изд. 
Лаааревским'Ь Институтом'Ь Восточн. лзь1ков'Ь. Вьш, ХХХІІ. Москва 1910. (В науковій 
літер�турі існує нахил вилучити популярний вираз •татари• і поширити на ВІfЇ тюрк
ські народи термін (турки», що в популярнім слововживанні пристосовується до самих-но 
османів). 

2) VorШufiger Bericht tiber die im Auftrage der Kais. Akademie der Wissen

schaften erfolgte Aufnahme der Gesange russischer Kriegsgefangener im August und Sep

tember 1916 von Dr. Robeгt Lach. 8itzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der 
Kais. Akademie der Wiss. in Wien, 183. Band, 4. А bhandlung (46 Mitteilung der Phonogramm

Archivs-Kommission ). 
3) Handbuch der Musikgeschichte unteг Mitarbeit von Fachgenossen herausg. v. Guido 

Adler. Frankfurt am Main 1924: R. Lach. Die Musik der Natur-und orientalischen Kul

turvolker, 22. 
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але й з другого, бо фонограми стираються, коли Ух вислухуnати стільки разів, скільки по
трібно для запису непростоУ речи, і доки Етногр. Секція «ГИМН»а не практику є копію
вання валків, недоцільно нищити фонограму, щор замість не'і лишити нащадrtам нотне зобра
ження; сьогочасна нотація взагалі не досконал.а, а зh теперішніх умов праці Етногр. 
СекціУ «ГИМН•у, коли не вживається тонометрпчних апарлів, вона не може дати навіть 
того, чого досягається нині на 3аході. Що-до теоретичних узагальнень В. Пасхалова, то я 
вважаю за передчасне входити в Ух обміркування й цілrtом погоджуюсь з увагою шаноu · 

ного дослідника, що матеріялу в цім виданні подано не досить. 3авважу тільки, що чималу 
частину ІJОЗВідки В. Пасхалова, що має заголоJІок •Музьшальная структура крьr:мских 
несен•, присвячено :міркуванням про те, як треба ці пісні гармонізувати. <Питання про 
способи гармоніааціУ нар. пісень, rюяснює В. П" належить до числа дуже сrtладних і ледві 
чи й дається його розвязати. Але саме шукати всякі підходи до нього є обов'язок 
музиканта етнографа•. Такий суперечний сьогочасному европейсь:кому погляд на завдання 
муз. етноrрафіУ взагаді міцно ще держиться в Росії, але й там uін далеко не за
гальний. 

Появлення цього нового збірника може дати привід до поглиблення й ревізії одного 
з найважніших питань істо[JіУ ук[Jаїнсько"і народньої :музики, власне питанна про поход
ження у1чмїнrькоrо хроматизму. П. Сокальський ') ,  доводнrш східне, азінтське його поход
ження, твердив, що ввідний тон в укр. музиці має не таку фунrщію, як у західньо-еnро
пейській, і що •східнього тетрахорду• (•з перескоком на 11/2 тону») українці в жаднім разі 
не могли дістати через Польщу з 3аходу Европи. Ставлнчn це твердження ,в звязок з 

·нншим твердженням, - що українці перейннлн від персів бандуру й торбан, Соrtальський 
аапевняв, що народин музика цілого азілтського сходу і південного сходу Европи порлд з 

дінтоніамом користуєтьсл й хроматизмом: нерелічуючи народи, нахильні до хроматизму, 
Сокальський зокрема нааиnан південних слон'ян, персів, арабів, •візантійців�, новогреків. 
Спецілльно про османів і кримських татар Со�tальсьюrй не ладаn, хоч останні мали тісні 
стосунки в українцлми, і тільки в загальних міркуваннах про азіятсьrtі впливи вказав, що 
давня цивілізація персів послужила за основу і для культури Ух завойовників - ото-ж п�
•1асти й турків. Не .назвавши П[Jосто та тарів, Сокадьський виявив зрозумілу обережність: 
коли йому могли бути відомі хоч дві османські хроматпзовані :мелодії з А.:мброса ')і Фетіса з) 
то кримсько-татарських мелодій тоді ще, вдаєтьсл, nзагалі не було опубліковано ні одної. 
Проте, уsаrадьнюючи рисою нахИJ1у до хро�щтизму «ввесь вз;налі азіатський схід• без 
ріанпці народів і епох, Сокальський, безперечно, був під владою загально поширеної туман
ноУ, нерозчленованої ідеі', що призвела Бородіна до тО!'о, щоб прикрасити збільшеними 
секундовими кроками ноловЕtцькі танці в опері «Ешшь Ігор», Сен-Санса - до того само1·0 
в вакханалії в опері «Самсон і Даділа• 4), згодом Рімського-Еорсакова- в опері •Сказаніе 
о невидимомь градt Еитежt п дtвt Февронія� (розроблення нар. російсьrt0ї мелодії, яку 
Р.-Еорс. узяв за тему до характеристики татар або, точніше, ддл реконструкції уявленнп 
росіян ХШ віку про татар) 5) і т. д. Про Китай теж <азіптьський» і •східній" де Р/2-тоно-

1) П. Сокальскій. Русская нар. музьrка ве.'!Икор. и малор. вь ел строеніи м езоди ч е 

с�;омь и ритмическомь и отдичі.ІІ е11 оть основь соврем. гармоничесrtой музwки. Ха[Jьк. 1888. 
Стор. 1;)6, 157, 172-174, 177, 183, 187. 

2) А. \V. Ambros. Ge,chichte der Mпsik, І Band. Bresl:ш 1862 , стор. 111. 
з) F. J. Fetis, Нistoire gener·ale de Іа mнsіс1пе. Т. П. Paris. 1869, стор. 396. 
4) J. Tiersot в Notes d'etnogтaphie mнsicale, Pa1·is, 1905, р. 122, нагадуючи, з приводу 

цього балету, що Сен-Санс написав названу оперу п о р е д  своїми численними мандрівками, 
припускас·у нього.динну інтуїцію, що допомогла йому так достотно визначити характер 
східньої муаики; проте цю інтуїцію треба було-б направити не тільки в етнографічну дале
чінь, але також в історичну глибінь-. 

5) Помилку Р. Корсакова і імовірність українського походженнл цеі' мелодії л 

з'асував у моїй рецензії на кн. А. Фінагіна «Русскан нар. песня• в часопису іМузи�tа» 
1924 �� 1 - 3. 
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вий інтервал має вовсім пише значіння,1 при тім забувалося. - Ідучи далі від Сокальського, 
Ф. Колесса виразно поставив на ;n:ругиіІ: план впливи балканських слов'ян, і висунув на 

перший план •впливи музики східних азиіІ:ських народів, особливо-ж Tyr1tiв і Татарів», 
пояснюючи, що •довговікові війни Українців з східними ордами, почавши від Печенігів й 
Подо1щів, невольники й об.міна бранців . .. ra безпереривні зносини із азойськими наро
дами, що тягнуться в укр. історії від найдавніших часів оставили значні сліди в �{ові, 
народні.й с.1овесности, звичаях, ноші, орнаменті і здається найбільше в народній музиці 

Українців>. <Мабуть східни'м впливам (половецьких, татарських і турець1tих мельодій, що 
юш.швали до нас також аа посредництвом полудневих с.юв'ян) треба приписати хrюмати
зацію середньовічних церковних ладів в українських мельодіях», •Хроматпзація» (власне,. 
така, яку постеріг в укр. піснях Сокальський) ... •відріжняє у1tраїнські народні мельодії 
від всликорус1,кпх, а ще більше від західно-европейських та споріднює Ух з музикою пів
дrнних с.юв'лн та східних азийсь1шх народів: 'l'урків, 'l'атар·в, Персів, Арабів» '). (Треба 
нолснити, що в укр. нар. музиці хроматизація приходить головно .ак уживанн.н ввідного 
тону до тоники і до домінанти в ладах з малою терцією). Л не погоджуюсь з цим поглл
дом, і хоч у Київі видань з зах.-европейськими народніми меJюд;лмн обмаль 11), а остан
німи часами важкенько знайти навіть твори давніх західньо-европейських композиторів, 
нротс, навіть не ро3шукуючи, вже з того, що маю пі:�: рукою, знахожу ниаку при
к.1�адів на довід того. що вказані у Соканськоrо 3) улюблені в украУнській народній музиці 
мелодичні формули, в лких приходить ввідний тон,-разом із тим звичайні і для народньої 
і давньої штучної музики італьлнців 4), французів 5), басків ';), шотландців 7), шведів s), 
данців 9) норвезців 10), німців 11) (мелодичні формули n виносках подано в транспозиції до 
тоніки а). Підвищення 4 ступеня («ввідний тон у домінанту») в мінорі, .як і •гармонічна 
мінорна гама» з зб. інтервалом між 6 j 7 ступенями також трапляється в зах.-европ. 

1) Ф. Колесса. Наверс'rnованє і характеристичні признаки украУнських народніх 
�1е:1ьодіІt. 3аписки Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові т. CXXVI ст. Ші-68. Пор. його-ж: 
fіІельоїІ.іУ укр. нар. дум. Матеріяли до укр. етнологі'f того самого Наук. Тов. т. ХШ ст. XLYII-LJ. 

2) І навіть ті ;1іJірники франц. і нім. пісень з мел" які ще перед l1/2 рокамп бу:ш 

;ца: в11;итку присту1ші, тепер через одн�' зміну н бібліотечній справі щезли не тіль11и з 
досяжности, але й з бачности. 

3) L. с. 168-174. 
') G. В. Pergolesi. Ogni pena (е' gis а, е gis а); А. Caldai·a ,selve amiche» (с' li а gis е, 

нор. Лисенко І, 17, 23, 28, ІІ, 25, 26, 30, ІІІ, 16, IV, 20-а, 23). 
') Revue des t1·aditio11s populai res 1888, 475 (е' gis 11); lt<92, стор. 12 (е а gis а); Ні%, 

636 (li gis е). Melusine 1894, кол.онна 9 (а gis е). 
0) Me\usine 1877, 36'\ (li gis е і а gis е). 
') Мел. з зб. Мас Leod, 1838, наведена в: Н. Rісшаnн . .l!'olk\01·istische 'fonalitiitsstнdicн, 

I,t-ipzig. 1916, ст. 7 l, останній рядок нот. 
s) К. Valentiн. Studien tiber die schwcdischen Volksmelodicn. Lpz. 1885 ст. 115 (з 36. 

Be1·gg1·een Ш 92) і 73 (li gis е). 9 ) .Мел" навед. з зб. Nyerup og Rahbek, Kjobe11havn 1812/4, 11: К Lach. Studien zur 
I�nt,vicke\ungsgeschichte der ornamentalen Melopoie, Lpz. 1913 ст. 331, 1 рлдок нот. (Ji gis е). 

10) Мел. з зб. Lindeman в: К. Valentin, І. с., 16 (li gis е); R. Lach, І. с. 333, кінсщ. 
2 рлд1tа нот (а gis е). 

11) Силезька мел. з зб. Erk. u. Ігmег І, ет. 33, навед. в: О. Fleischeг. Zш· Yergleicheшlen 
Liedfo1·schung. Sammelbande der lnternationalen MusikgeseПschaft Ш 208 (е а gis а; мед. а Sulzei" Schir Zion, наведена ibid, 203 з тою самою формулою - безумовно пізнішого 
европейського походжепнл, що :знати з її ритму); Pickelhering з ллйпц. табуллтури 1619 р., 
навед. 3 книги 'Гappert'a Sang u Klang· апs a1ter Zeit у: Н. J. :Моsе1·. Geschichte de1· L"leнtsh. 
Musik І, 3 Auf1. Stuttg. u Berlin 1923, ст. 215 (а gis е). Fr. Schнbert. Auf dem Wasser zu si tJ gen, ор. 72 (е' gis а і взагалі часто в Шубертових пісннх) .. 

3ЛПИСКИ ІСТОР ИЧНО-ФІЛОЛОГІЧИОГО ВІДДІ.дУ УАН, КН.У. 16 
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музиці народиш і навіть давній церковній 1). Що-до «східньо-хроматичної rами» 3 двома 
збільшеними секундовими інтерва.шми, то навряд чи е вона в украУнській народній :музиці 2). 
Тимчасом у фіннів-суомі вона трапляється. Розуміється, це не через расову і"хню споrід
неність і •innerliches Zusammenhang• з мадярами, як здоrадувавсь був Р. Лях 3). Адже пrа
давня основа щиро-мадярськоr мелодики була імовірно, ангеметонічно-пентатонічна, я1t 
уважає сьоrочасний діяльний дослідник мадярсь1tої музики Вела Барток �), а так звану п 

шкільних підручниках •мадярську ra;1y• культпву11али в Уrорщині власне, циrани. 3 наве
дених внще слів Ф. Колесси: •хроматизм відріжняє укр. нар. мелодії ... від зах. евроней
r.ьких• неясно, чи віднесено до зах.-европейської музику <.ахідних слов'ян. Що-до Сокаль
ського, то він сам подав приклади ввіднаrо тону в моравських ліснях на довід не від
мінности, але єдности 3 українською мелодикою дотично йоrо вживання 5) . Хоч я1t Со
кальський був певний, що принаймні збільшених секундових 1tроків українці не могли 
нерейняти через Польщу з Західньої Европи, усе-ж-таки погодитися із ним це була-n 
річ надто небезпечна. В усякім разі збідьшені с<щундові кроки не зовсік чужі й нолякам ") 
(так само й білорусам) '). Та даремне, траюуючи про західні виливи на українську 
мунику, мало не завсіди згадують тільки про Подьщу і забувають за Чехо-Словаччину. 
Вона-ж-бо також межує з українською етн.і.чною обладою, а, с·гоячи в давні віки значно 
вище культурою від поляків, впливала на укрлїнську культуру і посередньо - через поля
ків, і без11осередньо. Не забувсь про можливість словацького вплив)' спецію1ьно що-до вжи
вання інтервалу �більшеноУ секунди А. Фамінцин 5J; до тих словацьких хелодій, що він 
навів, можна додати кілька чеських 9) і навіть лужицькі 10) . - Коли Ф. Колесса приписуnяв 
хроматщ�ацію укра'інських мелодій до в го в і к. о в и м  вnлиnам тюркських народів, від пече
нігів і половців починаючи, тимчасом, я1t даних про музику цих останніх нема, і изагалі 

') Франц" Melusine 1895, кол. 271; R. Lach, І. с. 462; Н. Riemann. Mнsikgeschichte in 
Beispielen І. Lpz. 1911 No 22, порівн. норве3ький зразок у Ллха 332 (3 нотни!і рядок порп. 
прикладів), де тоноряд, у тран·спозиці'і, d е f gis а h с' d'; тільки тут тоніка - а, як (на АІОС 

почуття) і в рецитаціях укр. кобзаря Гончаренка (Мат, укр. етнол. XIV, 114; Ф. Колесса 
чує там тоніку d і підвищеннл 4-ro ступнл, див. ibid стор. ХХVШ; шкода, що в муз. 
ч:одатку 1 до студії <Наверствованє і т. д.» не цитовано пісень, з яких узято подані там 
мел. звороти; при неясності тоніrtи в багатьох нар.' піснях можливо, що й там тоніка d 
спірлива в нашім сприйманні, або оснорюється в самім творенні мелодії - д. Сокальський 
130 п. 7 - і в зіставленні з варілнтами, лк це нераз постерегається, з'ясовуєтм·н rснстпч
ний пріоритет тоніки а). 36. сек. між 6 і 7 ступенями в італьянській нар. пісні див. 
К. Вюхер. Прац� й Ритм, додаток V-(за Вюхером цю мел. навів R. Lach. 1. с. 363; в штуч
ній зах. европ. старій музиці - молитва Франческо Дуранте Vergine, tutto аmш; Гендель, 
аріл Ah! mio cor � опери Akina; GНick, Armide, 3 акт (Sauvez moi de l'amour). М. Touze 
(La melodie, ses lois son evoJution, р, 40) наводячи ост. мелодію, як 11риклад .на cle mineur 
шoderne primaire" завважує: здається, що ця трансформація діятонічного мінора на заході 
не давніша від 15 віку; проте вона повинна бути дуже давня, бо сліди Ті находяться у 
грецьких співах 2 віку, виrравованих на камені у Дельфах. Пор. нримітку М. Манrісе 
Emmanuel в Encycl. de la mus., 406. 

2) К. Квітка. Лисенко, як збірач нар. пісень. Повід·омлення Муз.-Етногр. Еабинету 
Укр. Акад, Наук ч. ], стор. 15, прим. 

3) R. Lach. StudiPn, 327. 
4) Музьrкальная Новь 1923 №tl ст. 43 (реферат з йоrо розправи в Revue mu�icale). 
5) Р. нар. муз. 166. 
6) Q. Kolberg. Lud. Serya Ш ст. 292 (пор. ibid. ст. 319!). 

І V У V 

7) IJ. Kuba. Slovanstvo ve svych zpevech. P{sne i·uske. П. а Ш. Velkoнiske а beloruske. 
ІІ. vyd. Praha 1922,-№ 11 між білор. піснями (з Смоленської губ.). 

5 ) Домра Истор. очерк'Ь А. Фаминцьша. СПБ. 1891, ст. 15 1: наІJсдсно 11існі J\'o№ 217 
і 53! з зб. Slovenske Spevy Vyd. priat. slov. spevov. 1880. 

у " у 

") С. Holas. Ct•ske narodn{ p{sne а tance. Dil Ш :№.№ 2, 5, 124, 259. 
V о у 

10) L. Kuba. Р{sеп s1·bu lнzickych. V Praze 1\!22, ст, 13. 
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до аргументації служили тільки турецькі пісfІі в записі Петросяна '), то в цім, )rабуть, 
треба вбачати вJіаду традиційного погляду, що хроматизм узагалі і збільшений секундовий 
інтервал у мінорі зo1tpc�ra це предковічна спільна риса всіх тюркських народів. Проте 
тюрки зовсім не визначаються єдністю що-до музики. В агемітонічній пентатоніці казан
ських і нідуральсмшх татарів шнидче nюжна вбачити продовження тих. музичfІиХ призви
чаєнь, що вrшесли татари з азіатської прабатьківщини і) ніж у музичних стилях крим
сьішх 1•атарів. Кримські-бо татари нк безносередньо, так і переймаючи османські мелодії, 
головно І>О!'тннтинопідьс1,кі та з инших міст (ті мелодії твориJІи n значній частині, хоч до 
турецьких слів, греки ") та вірмени 4)� що складали значний елемент людности турецьких 
міст ще за візантійських часів, а вірмени зда11на культурно геленізувалисн "), до того-ж 
історично задо"ументо.вана веЛПІ(а ролн румуна Димитрія Еаитеміра в утворенні ос&шн
сь1юї музюш "), - підлягли музичному впливові гре11ін та італьлнців (вони, лк відо�ю, 
зда11на колонізу1или Ери�r). До тогосж треба додати, що грецька народин муника розви
валася �1абуть в тіснім взаємнім впливі з італьлнською '). - Навіть у відомостях иро 
музику того тюр1tсь1юrо народу, що більше міг запозичити з персо-арабсько'і музики, 
а саме киргизів, все маєм:о вказівки на діатонічні лади і зокрема на мажор '), а також 
арааок ангемітонічної пентатоніки 9). 3більшени:х: секундових кроків не траплнєтьсл в 
відомю: досі мелоділх таранчинців (ці мелодії в значній частині мають загадково бливький 
до европейського характер 10). Еоли в них (а також у волвьких монголів-кшшиків 
трапл.нетьсн хоч увагалі хромативм 11), то в тюрків Астрахансько'і та Оренбурзької губ·ерень 
його нема й сліду 12). м. Гайдай, що влітку 1924 р., вирлджений від Укра'інсько'і Академі'і 
Наук, ваписав по-над 100 мелодій маленького тюркського народу -- балкарців, що вими
рають у бевпЛодних горах Північного Кавказу в найбільшій ізольованості і сприлтливих до 
консервування етнографічних традицій умовах, в цім великім матеріалі тільки один раз 
почув вбільшений секундовий крок, проте і цей хвилевий феномен зник, коли той са�шй 
спі111ак вдруге виконував ту саму пісню. Традиційне туманне й узагальнене улnленнл про 
східню музику, ЛІ> характеризовану хромативмом, починає вже"'пронснюватпсн у росілн 

11 Турецкіа нар. пtсни. Муз. текстьr С'Ь не рев. и об'Ьлсн: Б. :Мил л ера и вступ. 1>ритико
u11бл іогр. обвором'Ь литературьr предмета А.· Ерь�мскаrо. Трудь� по востоковtдtнію изд. Ла�. 
Инст. Н . .нз. Москва 1903 (див. Мат. y1tp. етнол. т. ХШ ст. XLVII). 

2) Матеріяли й міркуваннл до цього див. G. Schiiпemann. Kasantatarische Uect<ч·. 
Archiv fiir Mнsik\vissenschaft І 507; Ilma1·i K1·ohn. Mongolische Melodien. Zeitschrift fііг Mнsik
\\'issenschaft ІІІ, 70; R. Lach в 46 Mitteilнng der Phonogг.-Aгchivs-Kommission, 21. 

"J Fetis, l. с. ІІ, 395; Т. Burada. Scrierile шнzісаІе ale lui Dimitrie Cnntemir. Annalele 
Acadrmiei Romaпe. Seria П t. ХХХІІ, стор. 80, 81, 91. 

4) Mнsikalisches Oonversations-Lexikon begr. v. Н. Meпdel fortg. v. А. Reissmaпn. 
Х Bd, Berlin, 1878: Tiirkische Mнsik, 346. - Г. Ціммерер' n V томі Гельмольтової Історі'і 
людства, стор. 203 рос. перекладу (СПБ.). 

5 ) R. v. Skala в V т. Гельмольтової історіУ, 60. 
6) F. J. Fetis. Biographie univeгselle des mнsiciens. ПІ. Bl'Uxelles 1836, р. 38; Т. Bu

rada l. с. 

') Пор. L. Biirchner, Griechische Volksweisen. Sammelbande ct. Intern. Mнsikgesell
schaft НІ. 404. Про даnні франкські культурні впливи на грекіn д· у Гельмольта V, 104. 

5) В. Чешихин"'. Средие-азіатскій муз. 0тнограф'Ь 1870 г.г. Русскал Муз. Газета 1917, 
ст. 486-488, 503; Мувь�кальнан Новь 1923 .№ 3 ст. 40. 

9 ) Див. киргивьку мелодію в збірнюtа Лейска (Ташкент, 1890), подану в додатку 
до праці В. Петра (О мелодическом'Ь складt арійской пtсни• (СПБ. 1899) під No 380. Так 
само пентатонічні подані там 4 «ташкентські• nrсдоді'і (№.№ 386, 388-390). 

'10) Иввtстін Общ. Археол" Ист. и Втн. при Еазанском"Ь универс. ХШ. 
11 ) А. Руднє11 приписує це рос. nпюшові: Сборник'Ь В'Ь честь Потанина СПБ. 1909 

ст. 418, прим. до .№ n8-и. Пор. міркуваннл Fetis'a, Hist. de Іа mнs., І, Н5. 
ц) С. Рь�баков·ь. .Муз. и пtсни ур,шьскИХ'Ь :м:усульман'Ь, СПВ. ІН97. В. Мошков'Ь 

в'Ь Ивв. О. А. И. В. при Itas. унив. XlY, XVII. � 



(інтеrесно, що, на11р., недавно в російсь1tій музичній 11ресі зазначено, неначе відкритт.и , що 
«хrоматпзмів» зовсім нема в татарсько-банширській пісні, нс�1а іІ. збільшеної се1tундп. улюn
лu�юї в евро11L�йсью1х сти ліз ацілх під за1·ально-східню музи1tу 1 ) ; це снецілльне 11ідкреслс11н11 
ще один раз ноказуа, що в російсь1tих музичних колах 11ану11ало унш1ен11.я про татарську 
музику, основане не на :Jбиранні і студіюванні її зразків, а на хибних, науково не пере
вірених ідеях російських комповиторі.в). Спричинена такими відкриттнми реакція проти 
традиційного унвленнн доходить, лк звичайно буває з реакцією, до крайности, і та1t в 
обговорюванім туг виданні <Песни ЕрЬІма» В. Пасхалов, констатуючи, що мелодії поданих 
там пісень базую ться не тільки на звичайних :мажорній та мінорній 1·амах, але й на ладах 
еолійськім, фріrійсь1tім, дорійськім та міксолідійськім, замикає: <наведений перелік тоно
рндІв не полишає сумні ву в тім, що схід, до лкого відноснться пісні кримських татарін, с 

строго дінтонічний, і що йому чужі східня гама з збільшеною секундою , яка так прида
лася російським композиторам для Ух персидок, половецьких дівчат, шемаханських цариць 2) 
і т. п.• (ст. 7). Але-ж на сторінці, що йде далі, В. П., наперекір цьому твердженню, вказу є 
на те, що в двох піснях звичайний гармонічний мінор через чаєте з1ставлення 6 і 7 ступеня 
дістає характер «східнього ладу•. До цеї вкавівки треба ще додати три мелодії, лкnх не 

відзначив в. П. (№№ 1, 13, 21), і тоді матимемо разом 5 мелодій з збільшеними секундами 
на загальну кількість 25, отже процент чималий; в зб. Одесницького відношення приблизно 
таке саме (G на загальну кількість 31). Б'є в вічі, що в пісні № 1 збірника Кончевського, 

·що в ній проходить .зб. секунд. інтервал, текст кінчитьсл словами «сльози пароду вису
шить тільки знаття та культура>, а одна з пісень зб. Олесницькоrо, вначена цею мелод. 
нри&.:метою, трактує про Порт-Артур і Еуропаткіна. Отож періодизація і дослід історичних 
11аверствуван1, в кримсько-татарських піснях з повснкчасним зіставленням їх літературншо 
і музичного елементів повинні ще завдати великого клопоту тюрколога\J; тимчасом доа
волю собі висловити думку, що мелодії збірникі11 Олесницькоrо та Кончевського ніяк не 
можна вважати за характеристичні длн тюркської �тихії вза�'алі, а с1юріше треба вважатн 
:1а харюtтеристичні для новішої, ·rак мовити, «левантської> музичної творчости, в значній 
�1ірі інтернаціональної для народів «Леванту». Це визначення одважу сл пристосуватн, 
xoq і в меншій мірі, також до турецьких пісень, на лкі покликавсн Ф. Колесса: їх запи-
1�ав Петросян, професіональний співак-вірменин з Еостлнтинополл, що розважав публіку 
1t:ш' лрень у різних місцнх Анатолійсь�tого та Кащ1азькоrо берега Чорного иоря ніс ня ми не 

тільки турецькими, але й грецькими, вірменськими, грузинсь1шми й болгарськюш. Ступінь 
модерні3:щії йо1'О спіnів знати хоч-би з того, що він супроводив їх на інструменті з с�-
часною європейською темперацією - фісгармонії, отже порвав з оригінальними інтерва
лами арабської та турецької .мувики. Лк вдожився Петросянів репертуар, знати з ЙОІ'О 
слів: «Скоро в Стамбулі а'нвиться якась �ова nіснл, я зараз або сам її ваписую, або пере
писую у своі"х прияте.1ів-музикантів•. Ті саме утвори, на лкі покли1(ався Ф. К., сам спі
вець визначив, лк •ш11рки). У вступній статті до виданнн ІІетрослно вих ваписів А. Крим
сиtий полснив, що nід цим терміном роаумієтьсн «утвір не народній, щось на в3ір романсів»; 
•шарки• випускаютьсн у множестві в Стамбулі щотижневими збірниками». - Ще Фетіс 
повідомллв, що «шарки» :мають за авторів найкращих поетів Туреччини "),і тому, що з 
поетів раз-у-раз бували й композитори мелодій до своУх віршів, ваш.ливо вазначити, що 
турецьку ліrературу в значній .мірі утворили не турки 4) (але й той елемент 'l'уреччини, 
що мав турецьку мову за рідну, постав з суміш1ш народів, в лкій правдива османська 
кров становила незначний інгредієнт 5), отож мусіли вони вносити в турецьку музику 

1) Музьш. Новь 1923 No 3 ст. 28. 
2) Натнк на оперу Римского-Корсакова «Волотой пtтушок ·ь» . 

. ") Нistoi1·e gener. de la mus. 11 396. 
') llpo видатних турец ьких поетів rрець1шго, албанського, болгарсЬ1tоrо, навіть 

норм:шського походження д. А. Крь1.мс11ій. Исторін Турцін 11 ел литературь1. Мос1ша 1910 
ет nб, (j9, 116, 124. 

'') Е. Gibbon. The Нistory о/" tl1e decline and fall of the Roman empire (Chap. Xf,V н 

кінці), Ге.1ьмольт ІІІ 370 і в ба1 ат�.ох инншх істор. •1·uopax. 



чу;�юплемінні призвичаєння. В відомостлх про ту музику мало не. виключно •�ається на 
уиаяі творчість професіонально-артистична. Мабуть чи не ци&1 треба полснити свідоцтво 
'l' одоріні ,'), що турки не знали музично1·0 мистецтnа веред 11)67 роком , �tоли це мистецтио 

защюиаднв у Стамбулі перс Шах-1\,улі " ). Чи е в османів співи заrалr,но-народні, щ; у 
нас, про це мені не довелося довідатися; у BCJII>o111y ра·1і, анаючи, яit глибо1>0 може в того 
самого народу різнитисл загально-людова музи�tа ві д музики 11рофесіона.11ів, не можна 
впепнлтися, що при ма с о  в і м  впливі османів на українців ХУІ та ХУІІ віках мало 
прищепитися саме те, що ми знаємо , 1ш характеристичні прикмети :�v.узию1 нізніших ос
мансь1;их професіональних артистів . 8 свідоцтво з 1576 року, нотверджене і n пізніших 
століттях. що на вулицлх грали й співали «азмоглін», тоб-то діти, віддані турець�ю&1у сул
танові в данину від христілн із Греччини, Албанії, Валахії, Сербії, Боснії, 'Грапез�·нт), 
Мінгрелії, Колхіди. Грецькі сел.пни, що мусіли одбу вати панщину в Кост11нтинополі, 110 
скінченій роботі проходили по nулиц11х, співаю·ш і граючи на дуду (козу) 3) . Такі побу
тові 11вища в довгім часі не могли зостатисл без сильного вплиnу. на народню, &�асопу 
турецьку музику. -Туреци;і пісні, що дослідили О. Абраrам і Е. Горнбостель ') з фоно
грам Лушана, схоrілених за спіпо�1 не сто.шчноrо мешканц 11 і не фахівця (аде теж вірме
нина), з літературної сторони 5) не перечать (занадто ;рагальненому і доведеному до 
крайности) твердженню Р. ф. Лілієн�tрона, що людова творчість узагалі є рефлекс штуч
ної творчости вищих верстов 6). Абрагам і Горнбостель застереrають, що передавати ту
рецькі мелодії енропейським нотним письмом черев непогодженість тональних систем не· 
можна цілком точно; тож, додам від себе, ті місця, що в зображенні нашим нотним писJ,
мом дають оптичне вражіння збільшених се1tундових кро�tів, в дійсності не вилвлs�ю·11. 
достоту l1 /2 тонового інтер палу, і мелодії при їх вислухуванні не дали-б тоІ'О елухо11011> 
нражіннл, �ше дає нам зб. сек. в 111еJ10ділх народіn, що мають однакову з нашою тон ал ьн�· 
систему . Важливо зазначити, що Абрагам і Горнбостель н ідкреслюють р і д к і ст ь 11 о к р а с, 
і це постережеішл в ввлз�tу в устанщшеним фактом, що мелізмати1ш відограла коло
(�альну ролю в історії вах.-европейського співу 7 ) (і, між иншим, · поміж nам's�тника�ш 
трубадурського співу л найшов оригінальний мелізм характеристичний дла рецптацій 
кобзарл l'ната Гончаренка 9), nоказує, що традиціл відносити !1еліз�1апшу українського 
співу на 1юнто авілтських вплпоів не досить уrрунтопана, і с11рава не така проста. Єдина 
мелоділ, яку Лушан схопив під турка-мусулманина, не niaє 11ід1 шщеного ступени і вб. с1•к. 
інтервалу 9) . 3вертаючись до са�юї арабсь�tої музики, зазначимо, що про неї багато писалосл 
на підставі теоретичних арабських трактатів . Трактати оті основано на пра1tт1щі гри на 

1 ) Fctis, Biographie tшiv. УІІІ, 371. 2) Т. ВшаrІа, І. с. \12. 
") Mendel-Reissmann, Иus. Conv.-1.cx. Х 3-17. 
4 ) О. Ab1·aha111 п. Е. v. Hш·nbo�tl'l. l'l1011ogтapllicrtf' tii1·kischc Mclo1li1m. ZcitsclнiП t', 

EtlшologiP XXXV[, ]904, 11l'рсдруковано п SaшшPlhandc f. ve1·gl. Mпsik\\·is�. [. 
'') F. Lнscliaп. Einige tii1·kische Volksliede1· aus No1·d Sy1·icn. Ztsch1'. f. Ethn. ХХХ VI 

�не псрсдру1;опано в згад. Samшelb.). 
0) R. v. Lilie11cron Die histoгischen Volkslieder de1· Deнtschen 1865-9 (цитую пед••· 

J(.Ладно :за 11ам's�тю з причини, полененої тут вище на стор. 241 прим. 2. 
;) R. I.ach, Stнdien zнr Entwickelнng·sgeschichte der 01·па�11. МеІорШе; G. Sc11iinemaпn 

SmllJ. f. verg·l. Mнsik\viss. ІІІ 52-66, 81. 
') J. Beck. La musiqнe des troubadoнrs. Paris 1910, ст. 119: l'aube з кінц11, 12 або 

початку 13 піку, 5 такт з кінцл (а g f е f е), пор. Ф. Колесса l\[елодії дум, Маг. у. етнол. 
XIV ст. 97, 3 pstДOI> нот. 

9) На жаль, мені зосталася неприступна розправа музиколога-турчина Raoнf Yekta Ве�' 
в Revue mнsikale 1907, :№ 5, і мені також невідомо, чи ·вже появиласл в світ його ровправа, 
що .ма.ла бути вміщена n EncyclopMie de Іа mпsique et dict,ionnai1·e dн Conservatoiщ 
,І.уже недосконалий що-до муз. етнОІ'рафії Handbнch de1· Mнsikliteгatur Aber'a ( L.pz. 1922) 
не ю·адує про цьоrо автора, але черев недогллд вгадує про тур. пісні Littmann'a, хоч при 
нuх ні нот, ні .якихсь даних до музики неІ\\а. 
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лютні (al 'Ud), nтже теж музики штучпnгn професіnнанного походження. Та дуже мало в 

в нашім розпорядаtенні запи сів самих мелодій особ.шво вокальних, .які-б зандонольпяли 
нау1;ові вимоги що-до точности. Тому д.'ІЛ нашого 1111таннл мають з начіннл наві'п, посте 

реженнл над арабсЬJюю ніснею в дале1;ім Тунісі, що їх зробив першорJІдний дослідник 
Горнбостель 1) на підставі своїх Т()НОJІ(етричних записів за фонограмами, ти�r більшr, що м; 

�авважуа Горнбостель, на північні м березі Африrtи ледві чл можна знайти специфічно 
африканський культурний Грунт, і скоріше м011;на сподіватисл спорідненнл 3 музикою 
а3ілтських арабів. Отже Горнб. за перечує традиційний погллд, що арабська �1�·3111.а хро 

щ�тичніша від европейсь1;ої, навнаюr, навіть улшваннл півтонів стушовується (t1·itt stai·k 
zL11·ilck), а хроматичні ходп, в л�шх є кіль1ш півтонових кроків слідують один за другим, 
трапллю1·ьсJІ зовсім рідr;о (ganz ve1·einzelt); Іаму з збільшеною сек.ундою (Гщ1нб. назипаf: 
її не �оріr.нта;п,ною>, а •цнгансь1шю)) констатоnано тілиtи в двох піснях з 20. Прапи 

!;\ельсона про арабські ма1шми "), що мі стить то�но 3аписані, почасти за поміччю фоно-
1 рафу, зраз1ш пер сьr;о•арабсь1шї музик.п в різних 1;ралх мусулмаиської кул иури, власне, 
не розnлзує, а nикликає захоплююче інтеµесні проблеми історичних наперстnувань етнічних 
1а географічних нідм.ін у шпроко розлеглій обладі цеї Іtультури. lІііж иншим, дуже важ
лш�е в цій 11раці кон стату ваннл, що тонорлд в обс.ягу кварти з 1'/2 тоновим інтервалом 
�•і ;к 2 і 3 ступенями (так званий в е nропей сь1tій схолярній теорії «мадлрсь1шй тетрахорд• ) 
вплnллється ус1юбленим і дій сно народні" у Хид.жазі, а n сусіднім Ємені пін невідомий. 
Отже само С()бою постає питаннл, чи не занесли цей тонор'яд у Хиджаз (де, як відомо, 
3находлтьсл Mertкa й l\Іедіна) прочани з тих rtраїв, де :мусул:манська культура розвину

лася на Грунті, попереду міцно геленівованім 3). Розуміється, rрецьк11 і:музика в тих азілт
сь1шх кралх, де вона недовго розвивалася, власне .як грецька, де вона запліднила собою 
музику чужомовних азілтськпх народів, і де греки продовжуnали посувати ту чужопле
мінну :муюш.у вже не ЯІ> �·реки п розумінні належности до своєї грецької кулr.тури, мусіла 
відбігти nід музшш дійсно грецької, що розвивалася хоч у значній мірі також в 3ахідній 

·Азії, але в тім еле:м�нті її людности, що не тільки говорив, але й творив пісні грецькою 
�юною 4). Аде ці азілтські парості не зоставалисл принципово-чужі грецькій музиці. Вона
бо розвиваласл в взаємнім n11ливі з 111узнК()Ю нар()дів, що пізніше були ісллмізовані, і хто 
ана чи не була пона псе на чолі тих змін, що n результаті витnорили персо-арабсь1шй 
музичний стиль. JІ:Іи поnикні рахуnатисл з тим , що ні світська музика Візантії, ні народнл 
греr�ька музика .давніх ві1tів невідомі, в нові часи записано тіль1tи такі зразки грець11ої 
нар. музики, лкі легше було записати, а над тим: стилем грецького співу, що ближчий до 
араб ського, не бу ло зроблено навіть таrtих зусиль до нотації, лкі пороблено що-до музики 
арабської. Тьєрсо заrtидав на адресу Вурго-Дюкудре, що він егоїс•rично зберіг длл себе 
самого спогад про спів одного смірнського грека і дав нам тільки дуже інтересний 011ис 
того спіnу 5). Але немає сумніву, що коли В. Д. взагаді записував грец1.кі смірнські пі сні , 
та не записав їх власне від цьо1·0 віртуоза, то це через те, що це було ио-над його силу 

1) Е. v. Ho1·nbo,tel. Phonographieгte tunesische Melodien. Smlhande IMG. 190G, передр. 
11 SшІЬ. f. vergl. М., І. 

") А. Z. Idelsohn. Ше Maqamen der arabischen Muslk, Sbd. IMG. XV Е. V. 
") Пр() гРленізацію 3ахідньої Азії nід часів Олександра і далі: J. Beloch. Griechische 

Geschichte ІІІ. Bd. 1 Abt. Strassb. 1904 VII Abt. спецілльно . ст. 275 і д.). А. Крьп1скій. 
Исторіл Сассанидов-ь и завоеваніе Ирана араба�ш. Москва 1905, ст. 72; його-ж Исто
ріп Пер сіи lI :М. 1906 ст. 60. Гел ьмольт ІІІ, 249, 268, 310; IV, 154, V, 56, 60. К. Hopf 
Geschichte G1•iechenlands vom Beginn des Mittelalte1·s bis апf пnsere Zeit в Allgemeine 
Encyklopadie de1' Wissenschaften п. Kiinste v. J. Ersch u. J. G1·uber. 85 Theil. Lpz. 18()7 
ст. 35 і далі (Einflпss d�r byzant. Kпnst auf das Ausland, д. також ibid. ст. 32. 

4) cLa poesie populaire dп dixieme siecle est nee en Asie Mineure, alors Іе plus hel
leniqнe des pays g.ecs• (М. С. Papanig-opoulo. Нistoi1·e de la civilisation he!Jenique. Р. IR7H, р. 
2,>-l ). В зб. L. Boшgault Пнсонdrау: Trente melodi€s рор. de G!'ece et de l'Orient всі мело

дії - грецькі, але біл ьшість з :Малої Азії; також переваж, о з 1\1. Азії записував Pachtik(Js. 
5) J. Tiei·sot. N otPs d'cthn. mus. І 107, 109. 
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і ��абуть взагалі неможливо у 11средфоно1·рафічну епоху. Що·до церковної грецької музики, 
::ка нам краще відома, то здаєтьс.я, неі ті риси, що ннажаютьсл за специфічно персо
арабо-турецькі, характеристичні також і длл УЇ еволюції. Ще на порозі ІІІ віку Климrнт 
Олександрійський застерегав проти хроматизму, вважаючи, що пін шlсує до пісень курти
занок; боротьба отців церкви проти напливу хроматизму бу ла мар11а, і в практиці грецько1·0 
церковного співу зайнлв своє місце тетрахорд з ;зб. cer,. інтернало211 (що в шкільній теорії 
;зветься •мадлрським)) е f gis а. Є вказівки, що в грсцr,кім церковні�� с11іні вжиналисл харак
теристичні длл арабської �1узюш інтервали у 3/4 і 5/, тону. І є дані уважати, що з 
турецької музики в значній мірі є нова стаділ розвою грсц1,кої музики або її 11арость 1). Для 
новогрецьких нар. пі�:ень тетрахорд е f gis а характеристичний, JІК завважив і Г. Рім<Jн, 
трактуючи це лк •дальший ро;звиток мелодичних основ» 2). Велике поширеннл цьо1·0 тетр<J
хорду, окрім балканських слов'лн, т<Jкож у Румунії й Угорщині можн<J 110.аснити лк дужою 
грецькою колонізацією цих 1tраїи 3) , так і носередництвом фахових музикантів-циганів, 
бо «Греччину треба вважати за найперше місце життл циганів, що роасіяні тепер по 
Европі» 4) . Сокальський, ставлячи питаннл, чи українці 11ерrйняли хроматпзм з 3ахідньої 
Европи, чи з Азії, розвлзує це питання на руч а.1іатсью1х, нерсо·арабськпх _'Лt турецьких 
впливів, тимчасом це питаннл не алисµнатшше, а внмагнє (,ідиuого розчленуванн11. 
Оскі.11ьки запровадження інтервалу зб. секунди це був свого часу вшшв прОІ'рссу, не 
можна занехаяти імовірности того здогаду, що при за1·ал1,нім нахплі народів нівдr,нної і 
південно·східньої Евроnи до хроматизму вза�·алі і до зб. ce1t. зокрема, нсрt>д вели в давні 
часи власне греки. Ко.ш·ж ці мелодичні властивості переносили юt Уrtраїну, �1іж иншим. 
балканські слов'яни, то вони переноси.11и свої здобуткп, з 1свонні не від нижчої і новішої 
турець1tої музичної культури, а з вищої, давнішої і разом з тш1 щю1·ресивнішої Гf!l'дьrшї. 
(Перед тнм, лк турки звоювали Балкан, тамтешні слов'яни підо впливом кулиури гр<·но· 
римської досягли вже та�tого високого ступеня ро:звпп;.у, що вони і мова їхн1r зайняли 
показне місце в житті нової турець1tої держави 5). Коли досі шу1шннл виновюшів україн· 
ськоrо хрокатизму між сусідами н.аправлллося на тюрків, 11івдснішх слов'ян і навіть сло-
11аків, то на диво забувалося про румунів, що в їх музиці хроматпзм дуже слідннй. Подіб
ність рум. Hora lunga до укр" дум Бела Барток пояснює перейманнлм 6); для нашого 
питання важливо зазначити, що саме в поданих у Бартока :1раз!'ах Нога !unga нема 
хроматизму, але він виступає в похоронних голосіннях, дуже подібних до українських '), 
в звичайних (новіших) Hore 8) І в інструментальних ме.10дінх, безІюречно споріднених а 

українськими. Коди. припустити, що вживання збільшених секундових кроків :uогло напли.: 
вати з �·рРцького джерела на Укр<Jїну двома дорогащ1 - західньою через слов'ян, румунів 
і циган - і східньою - чер<'з османів і кримсиtих татар, і що нож1нt а• пих доріг 11іл:пові
;�:ада одному з ;�вох ·на11рп�Іів у яких ро;;вивали муз1шу греrш - свронеіісь1ю�1у (Іреко-

1) 'Gastoue. La mнsiqнe byzant,ine в Епсус!орМіе de Іа musiqнe Т 542. ,-А8-550; рос. 
мовою (на підставі Boнrgault-Dнcoud1·ay, Etнde s , sur la mнsiqнe ecclt\siastiqнe g1·есс1не 1 t-'77)

J. Нтшссенскій. О пtніа В'Ь нравосл. цеrжва1'·ь 1·рсчес1шго востока. 1\острощ1. 18VK, ст. 3\і, 
47, 48 і його ж: Образць1 гречес1іа1·0 цсrщ. осмогласіJ1. l\Iocrшa isg7, 

") 1. с. 111. прим. 
3) М. PaparrigLІpoнlo, 1. с. 420. 
') І. Вліслоцкій в У т. Гельмонтової історїі, 412; Ersch u. Gr·нber, Allg. Епс. 1'5 

Th" S J85. 
5).,В. Мілковіч в Гельмольтовій історїі У, 303; Л. Кримськиіі. Істо1.іл Туреччини. 

Е. ] 924, ст. 18, 36·7, 100. 
6) Bela Bartбk. Volks шнsik d. Rumaneп v. Maramu1·es. S. f. v. ,М ІУ 1923, стор. ХІІ. 
') L. с . •  № 21 ·а, ст. 11 і далі. 
') Jіскравий і оршінальний йра;Juк !. с. 35 .№ 42. 
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рпманському) і орієнталізованому, ') то в усякім разі на підставі того фактичнпго 
матеріялу, що ми :маємо в самих зразках, треба визнати перевагу, західній дорозі, бо інтсr· 
ва л не може ма�друвати самостійно й ізольовано, а музичний контекст, в якім подибується 
даний інтерв ал в у1tраїнській музиці, ніяк не нагадує відомих нам азіят ських мелодій, 
Rрім того, впадає в вічі, що українці виявили певну уміркованість у користуванні зб. ce1t0 

кро1tом, як і західні с:юв'яни, і багато мелодичних зворотів, у яких уживають цьо1·0 інтер· 
ва у 11івденні народи, зостаютьсЛ чужі україю�ям; до таких належить послідовність gis -
f - gis (прп тоніці а), що т ра пилася в �'римських піснях Rончевськоrо (:№ 10 такr 5). 

Ех 01·iente lux - це одна :з популярних історичних ідей, що мають обіг у масах в 
н:1д-то узагальнених, нерQзчленованих, та привабних своєю крайньою простотою ф()рму· 

. :iax. В попу лярних музично-історичних уввдеинях ця ідея має надто широкі і неокреслені , 
гранnці панування; це пояснюється тим. що в працях з історії :музики мувика азіятських 
народів тра1tтується не синхронічно з му3икою народів европейських, а в цілості ставиться 
н� переди� місце перед викладом античної грецької теорії. Через те )1ені треба нанере; 
ппrоворити �аперсчсння; ще наневне буде раз·у·раз протиставитися: що тонорядн з зо. 

сек. інтервала ми моглп зародитися найдавніше в Індії, де вони нині в живаються, 1 в ідт іль 
врий.ти до греків через західню Азію. Ото ж , хоч вплив :зах .-азіятських народів на давню 
грець1tу му зи1tу імовірно справді був 2), проте таких пам'ятників практично'і музики, що 
на ·них можна було-б простежити, які саме мелодичні призвичаєння: :мусів принести цей 
вп.1ив, нема; назви: <лідійський» та •фрігійський» були надані д і  я т о  н іч ни 111 Jа
дам, а хроматичному родові не приписувалося: азіятського походження; у всякім разі 
тетрахорд d' cis 'Ьа (саме цей - за нинішньою шкі.11ьною термінологію «:мадярський» - хро
я;1тичний тетрахорд нас тут інтерес ус, а не-зовсім чужий длл нас-тетрахорд е f fiS Іа, за-
1·ально nідомпй, як хроматичний тетрахорд антиЧно'і теорії) можна вичитати тільки з 

Аристоксена ") , сучасника Олександра Македонського, а з часі11 Одександрових греки вже 
вираз но стають учиrелями Азі'(, і навіть лк уже минула епоха геленізму в стислім розу
мінні, - в епоху розцвіту �1усулманськоУ культури, <хоч центр її Багдад відстоУть тільки 
на 100 верстов з малим від Вавілону, проте ті астроном ічні та географічні уявленнл , що 
колись переіtшли з Вавілону до греків , були відомі мусул:манам тільки в Ух грецькій 
формі і визначалися: грецькюш терм інами ) �). Музична теорія, що розвину.tасл в Індії 
ніаніш�, ніж у Грсччині, виявляє разючі подібност і до грецько"( 5), але за браком хроно
логічно розташованих давніх пам'ятників Їі' практичної' музики питання про занозпченнл 
доводиться розвя3увати на підставі пам'ятників :матеріюtьних, загальних культурно-істо

ричних даних і відносин на полі ндастичних мистецтв, що їх минулість краще підлягає 
студіюванню . И ці�1 питанні особливо треба прислухатисл до голосу індуського істо
рика 6), бо його не �южн:� підозрівати в тенденції прибільшувати европейські впливи на 
кошт престижу творчої здатности сю.шх індусів . Отож G. N. Bane1;jee, відкидаючи надто 
узагальнене твердження Нізе, що від заходів Олександра :Македонського був у залежності 
ввесь да.1ьший розвиток ІндіУ, в щ: нає, що греки п ереважали всі народи давнього світу 

1) Давні історшш музи1ш Kiese,vette1· і Ambros (Gesch. d. Mus. 1 84, 1'7) були настро· 
е:ні щюти пр1шускання грецького впливу на персо·арабську, :tле пізніший дослідник, спе
цінліст в �рабській музиці .J. Р. N. Land (Tonschriftversuche u. MelodienproJ;>en aus d. 
mпhamm. Mittelalte1·) - за цим впливом. 

2) Окрім дотичних уступів по всіх працях з історіУ музшш ди11. сnсцілльну розправу : 
К Lach. De1· 01·ient in d. alt. abendl. Musikgesch. Ber. d. Forsch. - Instit. f. Osten u. Orient, 
ІІІ Bd. Wien, 1923. 

3) Н. Abert n Адлеровій історіі' музики (див. вище виноску 3 на стор. 239) ст. 46-7. 
') В. Вартольд в с:М:ір'Ь Ислама» 1912, І, ст. 5, і в «Ан налах>, IV. Ленінград, 1924, ст. 12. 
0) А. Н. Fox St1·ang,vays. The Hindu scale (SIMG ІХ Е. V.). зосібна стор. 458, 464, 

491 і 500. 3 11ію1ішою :шгл. пращ�ю Н. А. Poplay, The music of India, я, на жаль, не міг 
ОЗНаЙОМІІТИСJІ. 

6) Gatнan�·a �iith Bane1·jee. Helleнism in aнcient India. 2-d edit. Ca1cutta 1920, ст. 9, 
н, 15, �6. 
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широкістю та глибокістю їх естети'ІНИХ почуттів, що в обс.агу пластичних мистецтв греки 
нічим не вобов'.явані Індії, що, навпак·1, індусь1tі :мистецтва були лише почасти роввинуті , 
коли почалися: першї стосунки в Греччиною, що їх перший великий стимул пішов від 
грецьких аравків, і що «чарівна істор'і..я греків в Індії да6 багато направи і становить 
одну в найінтересніших глав історії роавитку ідей•. Найс кептпчніші в пn танні про грецькі 
впливи автори вазначають ці очевидні впливи в монетній справі, в грануванні гем, в астро
номії, тільки не поширюють висновків на ті діллнки, в лких нема неааперечних доводів '). 
Антична грецька мувuчна теорія: склалася: вже перед Олександровою епохою, тоб-то тоді, 
.як греки нічого не впали про велику цивіліваці10 старої Індії; «вони незвичайно мало від
шукали навіть у своїх бливьких сусідів-персів� 21. ДавніЇІ вдоrад, що індуські назви длл 
ступенів гами перейшли чере� перс і в та арабів в Европу і ллгли в основу так вваних 
r'відОНОВИХ Н338 s), і Щ() навіть l відонів термін «tама) СХОДИТЬ ДО інд. <grama» В ЛЮДОВіЙ 
пракритивованій формі •gama• 4), ігнору6тьс я в мувично-історичн ій літературі. Горнбостель 
цитує твердження: С. R. Dау'л, що се:миступенева гама в двома вб. сек. інтервалами 16 най
простіша і найелементарніша форма, що лежить в основі всіх пієс длл початкоnо1·0 нав
чання: в (південній) Індії 5); J. Grosset підкреслює неаргументованість цього твердженнл 6) . 

У вслкім раві, коли це й є д і йсний факт, то факт сьогочасний, і він так само мало свід
чить про предковічність вавначеної гами у і ндусів, лк той факт, що нині українських 
дітей починають учити в мажорної гами - про предковічність останньої гами у нас. Нема 
жадних даних на те, щоб індуси випередили греків у пра ктикуванні тетрахорду в вб. сек. 
інтервалом; в чималім абірнику фонографованих інд. рецитацій, що йдуть, - розумієтьсл, 
не· бев 3мін - в ведійсио 1·0 та класичного періодів, цей інтервал: трапл.яєтьсл. тільки 
ОДИН ра3 7). 

Тут нема потреби досліджувати, що саме перси могли ванти в індусьЕого трап.тату, 
що його агаду6 фон Волен, покликуючисл на персь кий словар Річардсона (в док;�аднім 
реєстрі джерел до півнаннл інд. музики, що подав Гроссе в муз. енциклопедії Ллвіньлка і 
делл-Льореясі, того трактату Н"ма), - бо нас тут інтересують масові, народні музачні 
прлзвичавянн" лкі не :могли вкоренитися: 3авдлки знайо�rості кількох осві чених персів 3 

тим трактатом, а. мусіли поставати й тверднути в залежності від вагального напрлмку 
культурно-історичних впливів і міграції в Вахідній Авії та Індії. - Цей загальний напрлм 
В. Бартольд в уже цитов11-ній вступній ро3праві до виданнл (Мір'Ь Ислама» ви<1начає так: 
Переднл ·Авіа становила одну культурно-історичну цілість з Европою у nротиставленні до 
Індії (і Еитаю); в мешах це·і цілости першість пєреходила з .Азії до Евро 1 ш й навнаки 
(при тім що далі посуваєтьсл студіюванн.ІJ мусулманськоТ культури, то в�е більше з'.ясо
вуєт1.ся її тісна залежність від rеленізму), але в стосунках з Індією цей «Вахід> (в, широ

,кі:м рову.мінні), починаючи з ІХ віку перед Р. Х. і аж до наших часів незмінно �:рав 
а�tтивну ролю; •виходні з західніх сторін поселялисл в велик ій кількості в Індії, посідали 
аовнішйю торговлю країни, займали видатні посади при д ворах тубільних господарів, 
на:магалисл 11 ідпорлдкувати людність своє.му економічному впливові, але історіл не знає 
прикладу, щоб виходні з Індії грали таку саму ролю в зах і дніх · культурних сторонах). 

Втім, є певність, що виходнлми в Індії були цигани, лкі, хоч не мали економічного та 
загально-культурного ,впливу ІІа Европу, проте грал:и ролю в Її мувичні:м житті. Ідел, що 

1) The Cambridge History of India ed. hy Е. J. Rapson, І, 1922, зосібна стор. 226, 
· 644 і див. виноску 2, що сліду 6. 

2) Н. G. Rawlinson. Intercourse between lndia and the Western World, Cambгidge 1916, 
стор. 155, 156, 158 і 180. 

з) Р. v. Bohlen. Das alte lndien П (Кенігсберг 1830) 195-6. 
4) L. v. Schгoeder. Indiens Literatuг u. Cultur. Lpz. 1887, ст. 753, прим. 5. 
5 ) О. Abraham u. Е. v. Hornbostei. Phonograph. ind. Mel. (SIMG У і S. f. v. Mw. 

І, 279). 
6 ) Enc. de la mus. et Dict. du Conserv. І, 293, прим .. 3. 
7) Е. Felber. Die ind. Musik d. ved. u. d. klass. Zeit. Sitzungber. d. Akademie d. W. 

in Wien, ph.-h . КІ. 170 Bd., 7 Abh., стор. 84, 5 рлдок нот, вкінці. 
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ У.А,н, Itн.v. 17 
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сьоrочаспі европейські цигани збереrають музичні властивості їх азіятсьмї прабатькі·вщинІІ, 
все виникає в того або иншого муз. письменника 1 ) . Але так·ий. консерватизм звичайно 
постерегаєтьсл у народів, що живуть у діаспорі, тіл�ки що до культовоі' музики; ди·rани 
11 Е11ропі - професіональні музиканти, отже не могли не рахуватися з уподобанюrми 
европейського оточення; не може бути певности, що зб. секундові кроки, справді характе
ристичні для музики циган, nже були звичайні й улюблені в Індії веред еміграці€ю 
циган, дата цеї еміграції невідома, а певні історичні дати появлення їх в· Европі ю1 

кі.11ькянац11ть віків пізніші від утвердження зазначеного інтервалу в південно-східІІій 
Европі і від геленістичної епохи в Азії. Можуть указати на обшир словесности, щоб дове
сти масовий культ -іст. вплив Індіі' на Еврону. Але зноплення Коскена, що поширював 
Бенфеєву теорію 110ходження всіх европ. казок з Індії, стрінуло сильну критику 2); у 
всяк.ім разі масовий вплив міг бути, мабуть, тільки в 9-13 вв. по Р.1) 3а зворотним напря
мом - з заходу в Індію - свідчать арабські слова в інд. Кtlзках. Тьєрсо вбачає значний 
арабський вплив в професіональній музиці Індії, вказуючи, що зразки музики н и  ж ч и х  
клас цеї країни виавллють більшу еле�1ентарність та вбогість, ніж утвори негрів з нетрів 
Африки 4). 

Викладаючи ці дані й міркування, я не претендую на те, щоб роавлзати питанн.а, 
а хочу тільки довести, що воно ще не розвязане, і розвязати його й не можна виключно 
тими дорогами досліду, лкими йшли досі, - тоб-то, обминаючи ролю грецького народу в 
еволюції мелодії. Наскільки багато місцл уділяєтьсл теперішньою наукою античній грець
кій теорії' музики, настільки-ж ігнорується сьQгочасні пам'ятники грецької народньої 
:музики, неначе в засади, що висока одарованість грецького народу раптом зникла післ.п 
того, як удар історії зломив .його політичну міць. Але в таємних глибіннх усної народ
ньої творчости відбувалися свої історичні процеси, 'що не завсіди були паралельні про
цесам задокументованої історії. Л не думаю заперечувати зовсім впливу семитських та 
'Гурецьких народів на греків і на ті европейські народи, що розвивалися під проводом 
rреків, але вважаю, що пора переглннути традиційний погляд, ва яки�1 виходить, ніби всі 
високо одар�)Вані в музичнім відношенні народи південно-східньої Европи в своїм мело
дичнім розвитку, якого характе;,истичним виявом було введення: зб. сек.. кроків, були не 
більше, нк учениками турків. У всякім разі Крим, де перехрещувалося багато розмаїтих 
nпливів, в тім числі й український (на нього звернув увагу ll. Пасха.лов на стор. 9 роз
гляданого виданнн кримських пісень), явить собою в вищій мірі інтересний терен ДJІІІ 
-збирання м�терінлів до студіювання музичної еволюції народів Південно-Східньої Европи 
і Вахідньої Азії. Отже, вітаючи перші ступені А. Кончевського на .музично-етнографічній 
дорозі, побажаймо йому в продовженні своєї пути увійти в курс історично-етнографічних 
проблем, що виступають при досліді матеріалу, який він вбирає, узброїтисн сьоrоЧасни-мп 
-західньо-европейськими :методами фіксації мелодій і поширити свою працю також ,на ии:ші 
народи Криму, особливо на греків, циган, караїмів, вірменів; при тім длл студіюваин"ІІ 
минулого грецької музики в Криму важливо дослідити вла.сие нащадків давньої грецької 
людности Криму, що була виселена в :Маріупіль та його околиn;ю 5). Той факт, що кримські 
греки, покинувши свою дзвню мову, засвоїли мову кримсько-турецьку, Полегшnв•біІ А. Кон
чевському, знайомому в цею останньою мовою, ввконаннн зазначеного завдання, що во
стаєтьсн досі ак не випла<Jений довг наукових сил цілої Східньої Европи відносно епіго
нів славного народу, нко�1у ми обов'язані основами нашої к.уптури. 

И. Квітка. 

1 ) Див. цитату з L. Nohl'н у .JI. Шредера І. с. 755, прим. 1; Stгangways, 1. с. 500, 
пункт 10; 508 в кінці; L. Riemann. Ueber eigent. Tonreihen (Essen 1899), 128. 

2) Folk-loгe LXXXIV (1923, Лондон), 129, 171-175. 
3) W. R. Halliday. Notes upon Indo-European Folktales. Там саме, 125. 
•) Цит. твір, 70, 71, 74; пор. у Фетіса, Іст. муз. П, 267 і далі. 
8) Ю. Кулаковскій. Прошлое 'Еавр;идь�. К. 1906 ст. 126-128. 
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1G. �· K�lter (pro-f.). ОЬеr ЕІНрsе im ukrainischen. "Streitberg Festgabe". 1924"S. 
· · · 

182-192,8° і відбиткою. 

Невелика розвідка проф. Ке iepa ·про с .. 1іпсис в уrtраїнській мові, - це частина з його 
більшої праці .про яв.ища речівниково.го еліпсису в усій східньо-слов'янській І'рупі. Пізніше 
будуть .. друкува:�:иса дальші й більші частин.и з цеі" праці, а тимчасом проф. Еелер J!Ва
жає за потрібне опубліrtувати свої спостереження над �країнським речіnниковим еліпси.сом 

·тому, ща в українській мові ці· явища · <особливо багаті .та яскраві•. В літ!)ратурі цього 
питання йоrо праця стоїть в звязку з єдиним систематичним оглядом дієслівно1·0 е:1іпсиса 
:в с.чо11'.янськи:�с мовах пµоф. Ерика Вернекера в 26 кн. (Ar.chiv fiir slawi�che Filologiз•, тим
часом .як · проф. Еелер р9бив сuостр,реженн.я головним чином над ел і псп с о м  р е чі в
н и к о  в и и. Що-до українських учених, автор на3иває коротку згадку про •речення. 
·е:1іпти.чне» в Смаль-Стоцьrtого і Гартнера (укр. видання 1893 р. у Львові) та побіжні увдги 
·О. Огоновського (cStudien» 1880). 

Еоюі учений чужинець в дослідах над українською мовою виходить за межі морфо

..11оrії та фонетики, раз·у·раз трапляються що·до українського сцнтаксису та лексики 
небезпечні помилки, що їх часто підкида19ть чи то недостатнє знання української мови; 
Ії духа і С'І\ИJІЮ, тонкостей уюраїнсьдщо 1шслову, чи. то леrковажні аналогії з мовою ро· 
·сійсhКою;. чи то й заїржаві� тради:ці.я західJИ>о-европейсіjкої філології. 3 цього боку 
проф. Келеру. ми 11е маємо що··закипу'fи,: бо .lllfl стої�ь на всеньк.іf1 висоті розуміння жи-. 
воrо украТнського вир.азу, -nислоІ)у; а ·йоr9 розІ}ідка цінна тим, що зІJертає увагу на .явища 
.Укр11їнської мови, над якими ми сами нее досить щ11щю6хо. ,Варто тому rказати скі.JІІ�ка 
,слів про, самоrо а:втора цеї роввідки. Проф - Еелер, що належить до щ�оли такого. поваж
ного 1і авторитетного д?слідника слов'янсь1щх мов, щt прQф. Ер;щ Вернекер, давніше 
.11іддавсл студіям над порівн.ядьним ·мовознавством та санскритом , далі поширив свою ро
боту на старі слов'.янські пам'ятки, .на порівняльну гра�rатику слов'лпсьrtих мов, а тепер і. 
·на досліди над слов'янськими літератураи,�r. Слід одзначити, що окрім спеціальних філо
J101·ічних курс і в ·у Еильському університеті проф. :Келер читає ще курс про r·оголя, рівко 
1шд·іл.я10чи укра1нсьюий характер йооо творчости, зв.язуючи повісті Гоrол.я з традиціями 
}'І1раїнської літ.ер;�тури, відзнача.:ючв українську творчу психіку цьог'о пи')ьменника. Др 
кругу студій проф. ·:Келера належать також порівняль.ні досліди над мовою Маріїнськоrо, 
.Зоrрафс.ького та Остромирового евангелій. 

Автор хоче показат и, в Jatиx. обс-rавинах, або иншими слов�мJІ, на .якому психоло
тічвому rрунті ви1ш1шє еліпсис в українській: мові, коли n реченню ОІ]ускаєтьс.я не тільки 
rо1юреІ!а, але й подумана його частина, при чому той хто говорцть :цевен, що йоrо зрозу� 

:м:іди ціщtом. Практично справа зводиться до ана.Іlізи. тих .випадків, коли наприклад,· від
·сутність опущеного речівника примушує прикметник. затвердіти, скам'яніти, перейти до 
;1щ;rеrорії речівника; перейти або-ж переходиrи, бо о.Цuого разу маємо випадки повної 
·субстантивізації (die Substantivierung) прикме:щ$t&, иншо�;о разу опущеюІй чи покинутий 
;речівни�t ледві від'lуцмтьс.я . . л ИН(}ді t1авіть не можна й догадатися, нкоrо слова бракує, 
.діЄ.С)ІОІІа чи речівнв�tа ttи й цілоrо виразу, і добре ро;�уміючи зміст., характер і відтів9к 
1))Р-ченн.я, нічоrо Це.анргр "е можемо і не намаrаєкосн під.ставити замість опущеного вправу. 
{)тІJ;tе причрни опущення бувають вснкі: 1) просто нема або бракує потрібного слова, 
:2) економі.я мови, економність у вп раві (Sprach-Okonomie), 3) небажання, неохота до точ
!НОІ'О виразу ( сщо так добре пасує українцеві-, каже автор, згадуючи при цьому •метких 
'На вираз французів•) і т. д. Шкода, що ав')'ор не досить підкреслив стилістичну цінність 
-еліптичного засобу в мо.ві , бо цей засіб. так-таки цінний і не шкодить ясності, - не кажучи 
вже про лскравість, образність - думки. Почасти також не Д()СИТЬ .ясно проведена дущиа 
q1po неможливість подекуди ізнайти о п у щ еве с.11ово. Чому? Во його й нема і не було. 

Еліпсис, опущення очевидно треба ширше ровуміти - .як деякий. брак проти нормального 
<логічного� й гр :нrатичноrо речення, але-ж еліптичність реченн.я чи виразУ' властива вс.я
кій .иові •ra й сам проф. Еелер сдід(}м за Г. Паулеи вщІНає, що вза.галі сутньою прикметою 
mислову яв.ляєть.сл еліптичність. Тому краще еліпт.ичні вирази перека.зувати дл.я поясяени.я по 
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СПрОМОЖНОСТЇ МОВОЮ ОСНОВНОГО ВИКЛ:fду бев фіксування ПеВНОГО (8CiJicet». У випадку <П і Il 

св о є, а ч о рт св о є• (sc. howoryt' - spricht?) автор привнає, що можна було-б і дещо 
пише на укомплектування цього вправу дати. Одначе всі підставки будуть залежати од·. 
відмінrtу се в о є»: говорить, доводить, править, чинить, провадить, веде, робить і т. д. Цей 
самий вираз можна чути і так: «п і п с в о є ї, а ч о р т с в  о є Ї». Тоді доведеться під-
ставляти: співає, править (в знач. служби церковної), виводить, і т. д. :Можна скавати і> 

так : «п і 11 св о го, а ч о р т  св о го), тоді ніби бракуватиме слів: хоче, до:магаєтьсн, ратує" 
шукає і т. д. :Мало того: заіменник <свій» у першім прикладі може означати - слово" 
право, діло; у другім -пісня, служба, правда; у третім - інтерес, ближній, приятель. 
і т. д. - дуже багато слів і виравів, а головне - само речення означає багато випадків, 
думок, поняттів, відносин. Основна-ж думка про різницю становища попа і чорта у всіх. 
справах з цього подві йно еліптичного 1 иразу одразу ясна. Так са:м:о й у випадку: «Н у ,  
то й і д і т ь ,  к о  л и т е е»". підстановки можуть бути одна одній просто суперечні (або 
<йдіть, бо на те складається» або-ж і «йдіть, коли на те не складається, нічого з того не, 
виходить»). 

Проф. Еелер установлює п'ять груп украї нського еліпсису. Перша - коли :маємо· 
приклади закінченої субстантивіззції прикметника або епітета: б р о д  о в е (мито) , п о-

д и�1не (податок), п е че не (:м'ясо), о ко в и т а, п і н н а, гі р к а (горілка і доля), на· 
ку т н і засміятись і т. д. з більшою або :меншою легкістю підстановок опущених речі в-, 
ників. д р у га г р у п а - отвердіння чи субстантивізація прикметника ще не закінчи лись,.. 
і часто ще вживають опущеного речівника,-це: м ир о в ий, в о л о с н ий, кошо в ий, 
с т а н о в и й, с л і д ч и й, б л а г о ч и н н и й, р и н с ь к и й, к у р і н н· и й, п од е н н и й і 
т. д. Тут тільки пильне знання побуту :могло-б допомогти зробити дєтаJІьніше розгрупо
вання матеріялу, бо коли справді кажуть м и р о в ий і :м: и р о в и  й с у д д я і т. д., то при 
б л а г 0 ч и н ни й і р и н с ь ки й в живій мові не к ажуть б л а r о ч и н ни й с в ящ е н и к;· 

і р и  н с ь к и  й г у л ь д е н, хоч власне розумі ється таки тільки священик і гульден. Х(•Ч · 

і правда, що са:м:1 собою зрозумілі вирази - к у р л ч е, св ин л ч е, со б а ч е, в с ту п и в 

у с 0 б а ч  е, аде не можна сказати, ніби «das Wort fiir "Kot(( ist nie gebraucht), - це у 
нас як прийдеться: поруч ів •с в и н я - н е п р и с т о й н е с л о в о», що проф. Ee;iep., 
нотує із власних спостережень па Україні, (•бе з р о г  а» чи в и б а ч а й т е , б е в р  о га),. 
б і л е ньк і («краша нки•) 'і навіть поруч ів такими виразами, нк с о б а к а, д а р у й те 

н а  с л о в і, п о б і r л а, у нас вимовляють часто й •тrерді» речівники,- отже не :можна сказати, 

•що ніколи не вживається>. Те саме стосується й до <швабського привітання) («поцілу йте 
иене сього дня, а я вас 3автра> ). Т р е т я гр У п а - довільне вживання еліпсису, як стr лі
стичного васобу в поеsії: черв о н и  в т и сине (:море), ут ом 11 в с  я но р о н е я ь к п V:c 
(кінь) , б уй н ий буй н е с е н ь к ий (вітер) і т. д. Че тве р т а  г р уп а-опущення. 
заі:менника: к а  в а л и, щ о б р е ш у (я), - явище звичайне. П'ят и й ти п - брак ді ес� ова,. 
а це вже обговорив Е. Вернекер, тому проф. :Келер подає тільки скілька прикладів, як 

от - д и б-д и б"к и в -м о р r, т у д и кр Ут ь, сюд и в е р т ь і т. п. Отже найдетальніше-
й най1tраще розроблені групи перша і друга. 

:Матеріяли проф. Еелер ви1tористав, можна сказати, зо�сім достатньою для цеї теми 
вірою, - класиків яашоrо письменства, галицьких, наддніпr янсь11их та слобожанських, а

також етнографічні :матеріали •Трудів е11спедиціУ• (Чубинськно), :Куліша, Номсса, Рудченка .. 

А. Ніковський. 

п. о. Бузук . Норотна історія української мови. І. Вступ і звучня. Видання Етнолого-
діялектологічної Секції Одеської :Комісії :Краєзнавства при ВУ АН. Одеса. 

1924, ст. 60, soo. 

В коротенью и передмові автор відзначає потребу в підручникові історії укр. :мови, 
.бо відповідні праці акад. Кримського, проф. Еульбакина і акад. Смаль-Стоць:кого явлнють . 

собою бібліографічні раритети. В своїй праці автор, проф. укр. :мови в Одеському Інституті, 
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Народньої Освіти, лк це зазначено на обгортці книжки, •намагався по змозі відбивати 
нову літературу, 3берегаючи, з другого боку, в той самий час коrоткість та доступність 
·викладу». У другій частині, лку автор сподіваєтьсл надрукувати в найближчому часі, дано 
буде морфологію, складню та історичну хрестоматію. Лк спроба підручника історії укр. 
мови, книжка проф. Бузука безумовно вимагає лк найпильнішої уваги і найдокладнішо"�' 
критики. Оцл рецензіл і має на меті скласти налеіІtну ціну цьому першо.му підручникові 
історії у.кр. мови, українською-ж мовою писаному. В своїх увагах обмежуюсл самим тіJІЬки 
зщстом книжки, бо мов t її, що, дійсно, і сама мо1'ла-б стати за цікавий длл лінгвістичного 
дослідженнл приклад мішаної мови, вже спричиниласл до цілої полеміки з цього приводу
див. рецензію на книжку Бузу кову М. Сулими («Шлях Освіти• 1924, ч. 6), відповідь П. Бу
зука, знов відповідь Сулимину П. Бузукові і замітку з цього приводу О. Синявського 
{там-же ч. 9). 

Загальне вражіннл, лке здобуває спецію�іст, уважно перечитавши Бузукову •Коротку 
0іст. y1tp. мови», примушує його угадувати в авторові людину нову в українській філології. 
Rнижка його справллє вражіння чогось недоробленого; часто неусвідомленого і несинте

-зованого, обізнаність авторова з літературою українського мовознавства і з .самою україн
·ською мовою, очевидно, дуже позверховна. Історіл укр. �юви, мабуть, не столла ніколи 
в центрі його наукових студій, і тільки: офіційний обов'лзок професора yRp. иови в Оде
ському]Інституті Народньої Освіти пршrусив автора до неї взлтися. Але хоч JШ густо 
:пересипає автор свою книжку численними посиланнлми на літературу, обізнаність його. з
.цією літературо10 , очевидно, обмежена і часто беретьсл з чужих уст. Инакше не ;можна 
лолснити тих фактичних помшюк, неточностей в викладі окремих з'лвищ i в переказуваnні 
чужих nогл'лдів, лких не можна вважати за прості недогллди. Напр. на ст. 2 :J-ій автор при
писує Житецькому статтю «про українську перерібку єванг. Тяпинського», що надрукована 
'Наче-б то в «Трудах 3�го Археол. С'ЬСзда• і окремо. Всім відомо, що такої праці у Жи
тецького не було, а надруr.ував він в <Трудах) і окремо <Описаніе Пересопницкой рукописи 
XVI в.•. (Київ, 1876). «Пристрасній• праці Огоновеького і «Studien auf dem Gebiete der ruthe
·nischen Sprache» проф. Вузук закидає, що її ав'rор «помилково лічить (sіс,=вважає) біло
руську мову піднаріччлм півд.-русь.кої (ruthenisch)» (ст. 22). Проф. Бузук, як славіст, 
повинен-би був знати, що, приймаючи білоруську мову за !іарі ч чл (не піднаріччл) укра
їнської, Огоновський не був самостійний, а 'йшов за найбільшим для свого часу автори
тетом Фр. Міклошичем - пор. �vergl. Gram. der slavischen Spracheю останнього, де про 
білорусь1tу мову всюди говоритьсл в розділах, присвлчених мові уrtраїнській. Еоли не 3 

1праці Міклошича, то з •Бfшоруссов-ь• В. Карського (т. І ст. 256) міг-би проф. Бузук про це 
довідатися. Зовсім неточно переказує автор думку Шахматова про дифтонгізацію е довгего 

�і відмінність в рефлексах е перед твердиnи і перед м'лкими складами плутає 3 відмін
•Ністю і в словах піс < песо і піс < пось, що в цих двох випадках має різний ступінь 
·паллталізованостиJ (див. 4S ст. і пр ам ітку) . Правда, в своїх: ав1;0рських примірниках проф. 
Вузу.к примітку цю повикреслював, але-ж вона позалишалася по всіх инших примірниках. 
До того-ж навіть цією поправкою автор не усунув фактичних по11илок свого викладу в роз
.ділі <Перехід 'е в 'о>. Про це ми говоритимем нижче. На ст. 53 автор закидає мені, що в 
·своїй <Діллектологічній класифікації укр. говорів» (ст. 31) стлrнені закінчення иаз. відм. 
()ДИ. в прикметниках чол. р. -и, -і замість -ий, -iu зарахував я до рис півн.-укр. 
наріччл. Спостереження авторові над мовою студентів 3 Одещини та Поділля впевнили 
його в тому, що, •це стлгнення відзначає також инші говори». Проте автор говорить про 
•Стягненнл -ий, -ій в -и, -і в н е н аго л о ш е  н и х  (курсив мій. �В. Г.) закінченнлх, . . � ·св1дом:о чи несвщомо не давши уваги моїм прикладам: черстви, дурни. В останніх видно, 
що я rоворю і про н а г о  л ошен і склади, отже не ставлю цього з'а11ища в залежність 
від наголосу в північних говорах, а стлгнення -ий в -и під наголосом відоме тіпки полі
-ським та сусіднім білоруським говорам і невідоме иншим: українським. До то1·0-ж л ставлю 
це з'лвище n поліських говорах порлд із иншими випадками стлгнення -ий в :..u в кінці 
·складу, нанр. примать, вимать, про це проф . Бузук. не згадує, а, навпаки, ''ллутає з цим 
-з'лвищем дав. відм. оди. в прикметниках ж. р. -і (з - ій): високі, що в _південних: укр. 
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говорах не Залежить від наголосу, а в нівнічних зов·сім не відоме, бо там збереrається -
-�й (� визначає дифтонгічну вимову). 

Уже декідькох наведених уват· досить, щоб дати загальну уяву про відношення: 
авторове до фактів, з якими йо:му , Jпt історикові української r.rови, доводиться оперувати, і. 
щоб об'єктивними даними перевірити, оскільки широке· та глибоке з історією цієї мови 
та з діялектичними її фактами має автор обію1ання. Висловлену вище думку про позвер
ховність цього обізнання, неса1!юстійний характер висловлюваних в книжці поглядів і не-· 
продуманість та необгрунтованість окремих тез авторових ствердаtує детальна аналіза 
його «Rороткої історії укр. :мови, ч. І). Вгадана книжка П. Бузука поділлється на два ве
ликі розділи: А. Вступ, що об іймає М:4.10 не половину цілої книжки (ст. 5-28), і В. !сторі.я: 
звуків укр. мови (ст. 29-5!). Вміст вступної частини такий: І. Назви у1tраїнців та їхньої мови 
(5-6), П. Походження укр. мови (6-15), ПІ. !сторі.я: питання: про укр. мову та її в:итворенна 
(16-22), IV Джерела для студіювання укр. :мови (22-28). В частині В., нрисвяченій історії• 
зnуків укр. :мови, знаходимо три менші розділи: І. Праруський період (29-36), 11. Період 
окремого існування укр. мови (36-58) (в кожному 3 цих двох розділів окремо говориться 

про з'явища в во�5алізмі і в консонантизмі), ІІІ. Хронологія звукових 3'мін праруської та. 

с1аро-української мов (58-59). 
· 

Як видно вже в наведених заголовків, автор з'являється прихильником теорії сn:іль
ної праруської мови, тоб-то визнає існування: періоду, пром·іжного поміж праслов'янською· 
:мовою і відрубним життям :мови укра,їнсr.кої, гадаючи, що за цього періоду всі східні 
слов'лнські :мови (руська, українська і білQруська) становили язикову цілість, єдину :мову, 
відбкре:млену в сооєму житті від инших сJІо:в'янських мов - мову праруську. Погляд цей, 
хоч його найбільшим апоіІоrетом: б.ув і ака-д. А. Шахматов і хоч він лвляєтьс:Я: традицій
ни� в російській філології, nроте зомім не такий безнеречний, як це здаєтьсл П. Вузу
кові. Його відкидав, наприклад. Фр. Мік.11ошич, а з нові ших лінгвістів не визнає існу�tання 
'raкnx проміжних періодів в розвою слов'лнських мов проф. Л. В. Щерба - див. його по
гляд на період пр1':JІужицької язикової єдности ( «Восточно-лужицкое нарtчіе» т. І, Петр. 
1915, §§ 358-361), що викликав палке проти себе заперечення з боку Шахматова (Изв · 

О1д. рус. лз. и слов .ХХІ-1.916, кн. 2); пор. також його сJІова про «абстракции праяаь�ков• 
в збірнику «Русская речь» , Петu. 1923, Передмова, ст. 7). Отже і па теорію спільної пра
руської мови треба дивитІГСJІ тільки, лк на теорію, що її приймають, як гаданий етап в

історичному розвою східніх слов'янських мов, одні лінгвісти і відкидають, лк штучну, 
nереальну і непотрібну, дру1·і. Це зал.ежить від лінгвістичноrо світогляду того або иншого 
вченого, від тоrо, Яііс він уявляє собі самий ровві,й та життл мови, звнчаіІ:ио, каЛ>учи ц�� 
:иаемо на увазі ' об'єктивну, а не націо11алістичну російс ьку науку з її гаслом «Единство 
русского язь�ка в его наречиях » (і в минулому і в су часному). Шахматівська концепціл 
сnільної n раруської мовn, хоч ніби-то і доладна логічно; разом з ти:м дуже не реальна, бо 
звязана з єдністю етнічною, вимагає для спільного язикового життя обмежености терито
рілльної і занадто штучно прив'язує до короткої спільної праруської доби (вона тривал.а 
ва Шахматовим два століттл) всі аmа"югічні з'явища в східніх слов'янських МО'вах без 
огляду на подібні-ж в'явnща в південних і в західніх слов 'янських мовах. Трудність погп
дити уявлення сnільнQЇ врар.уської даби в язиковому житті 3 фактичними історичними 
д·аними про східне слов'янство, що доводять дуже раіІнє його роаселення на великій тери
торії, пр'имушувала Шахматова часто :міняти· свої погляди на цю добу; різно визначати 

хронолОl'ічпі рамки її в різних своїх nрацях, удаватися до різних гіпотетичних припущенн і в, 
наіІр. про існуваннл ок�мої руської прабатьківщини десь на Волині і п_ро ман)(рування нов
городських слов'ян вві дтп на північ Дніпром, а в'ятичів на схід і т. п. - пор. «Оч. древн. 
пер.' ист. рус. яв,> Петр 1915, де розпад єдиної праруської мови датується VІІ-УІІІ вв. (В.Вед· 
ХХХУ.І) і с Древнtйшія судьбь� рус. племени» , Петр. 1919, ст. 22, де праруська до6а, саме 
пряпаnає 1i'lt VII-VIII в,в. і де, відповідно ' до цьоrо, Шахматов примушує вже роз'є,цианt 
східні слов'янські племена анов зійтися на тіснішій території nід тиском Аварів. Штуч
ність ШаХ:J\fа1івської концепції прарусь1tої мовп, очевидно, відчуває й П. Вузук, а т�му 
він не згоджується з визнанням обмеженої що до свого обширу П{}аруської бать· 
ківщини, не визнає Антів за нредків усіх сх ідніх с.ив"

лн (як думав був давніше й са!1), 
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а тільки за нредків однієї з східньо-слов'лнських племінних груп, а саме в'лтичів предкіn 

південно-ве,шкоруськоrо п лем' л (погллд Пархоменка), а не 3а групу нлемін нівденно
руських, лк думає М. Груш11вський, про що згадує автор, і лк думає Нідерле, чого автор 
не згадує (Manuel de l'antiquite slave, т. І, Paris, 1923, 191-1\12 і в давнішіх працлх). 
Відходить П. Бузу�• від Шахматівської концепції спільної праруськоі' мови ще і в дру
гоку дуще важному пункті, хоч і не відзначає того. Маю на увазі те, що праруську мову ста
вить П. Вузук порад із празахідньо-слов'лнською і з прапівденно-слов'лнською, отже відно

шення поміж українською мовою і руською прирівнює до відношеннл поміж пол.ьською і че
ською або лущицькою, поміж болгарс�.кою і сербсь1tою і т. п. (ст.10). 3о,всім не та1• улвллв собі 

це відцрщеиня Шахматов, бо пра руську єдність він прирівнюва& до чесько-словацької, лужиць

коr, сербсько-хорватської (дцв. «Вв�ед. в курс ист. рус. лз.• 18). Те саме бачимо у Кульбакииа 
( �др .-церк,-елов. лзщк'Ь», Введ. § 1, «Укр. лзЬІк•, Харків 1919, ст. 3-!) та мало не у В·сіх істориків 

«русского л3І>1ка» (Будде, Брандт, Ллпунов та инш. ) . Віцмінивши так зміст розу111іннл <спільна 
праруська мова>, автор все-ж. таки з великим запалом по.1емізує з •супротивниками загальио
руськоУ єдности»," вилічуючи довгу низку спільних всім сх іднім с,Іов'лнським мовам ознак, 
що їх кол.ишню єдність доводлть. Сторінки, де про це говоритьсл, "уже нагаду юп. бро
шуру проф. Ллпунова <Единство руск. лз. в его нарtчілх'Ь» (Одеса l\J19, особливо ст. 5-7), 
ві дповідций розділ в книжці проф. КуJІьбакина <Укр. лзЬІк'Ь• (§§ 6-8), а також виклади 
Шахматова ( «Введеніе> 1916 р, і статтл •до питаннл про початок укр. мови» в «Укра'fні>, 
1914, кн. 1 ) . Спочатку пррф. Вузу1t наводить з'лвища спільні самим тільки мовам руським, 
їх п'лть: 1) Повноголоссл (перпю); 2,) ж, з. dj; 3) о вам. початкового je: озеро; 4) захо
ва:ипн м 'лкого з із прасл. g: ппяsь і 5) лябіллізація l: ""telt, *tьlt, > *telt, *tьlt > *tolt, 
*.t11lt. Тут-же в прикладах до останиьоm пункту форма по.лон, по:м:илково виводиться з пмнл; 

а не з полн• (з давнішого *реІn'Ь). Далі йдуть риси спільні з півц.-слов ' лнськими мовами: 
1) змін� dl, tl в l; 2) l epent\leticum післ.л губних не на початку слова: .люблю; 3) зміна 
kv, gv перед 10 в цв, а11; 4) ш�редньо-піднебенні рефл.екси замість tj, dj. а не зубні (с, dz, 

z), як в західньо-сл.ов. мовах. Доби щ1іл.ьної длл східніх і південних сл.ов'лнськ.их мов 

П, Буаук не вищає, бо цьому суперечать з'лвища, спіJІьні 11 східніх слов'лнськІ!Х 
моца� із західні:Ми. Ці в'лвища: 1) однакові рефлекси початкових сполученнів 
ort-, olt-; 2) м 'лкість пригоJІосних перед гол.осними переднього рлду; 3) 10 в за
кінчені род. оди. і наз.-знах. мн. від пнів на �ja і внах. мн. від пнів на -jo: душ10, копт; 
4) -'іть в оруд. відм. оди. пнів .на -о. Нарешті, ідуть ознаки, що, об'єднуючи мови східні 
слов'лнські, відомі тільки окр.емим !IOIJaM з двох инших груп, а не цілій котрійсь групі: 
І) сильні •, ь позамінллись на о, е: сон, день; 2) носове о, 3амінилосл на у, лк у чеській, 
лущ.иц:ькій та сербсь1tій, а носове fJ «дає в східньо-сл.ов'лнських такі-ж рефлекси, лк і в 

·н�!\І:>Jtій, і лужицькій>, тоб-то а, бо З!1іна а > е в цих останніх мрвах з'лвище пізніш!J, лк 
ва;нщчено в примітці (ст. 9); 3) сполученнл глухих із пливкими (у П. Бузука - •плавними>) 
мі�. нриrолосними дають ті самі рефлекси , що і в горішній лужицькій ; 4) tj = -ч,, лк і в 

с.зовенській; 5) dz змінилося в z, лк у чеській та лужиць1tій. Сходлrьсл руські мови з 
О.ІtР�ПJІИ з щщшх сл.ов'лнських мов також. делкІ!МИ морфологічними ознаками. напр" 
за�іцчецнлми -ого, -его, ·О.ІІ·'!/, -е.му і т. д· в прикметниках, закінченнлм 2 ос. оди. 
діеАJІ.іІІ -Ш.ь (;1t,Qtt, цjщ1во було-б знатІJ, в лкій із слов'лнських мов ми !Іаємо тепер ·инше 
Щ\1,tЇ,нj1еннл. від тематичних пнів!) , 3ахованнл�1 в дієсловах закінченнл 1 ос. оди. -у, що 
в внших слов'лнських мовах в більшій або меншій мірі поступа.єтьсл неред -.м, полном 
заJ:tіі�чецнів -а.м, -ами, -ах в речівниках ч. р" захованнлм тв 3 ос. мн. (див. ст. (і - 10). 
АніJ,догічним способом з поділ.ом з'лвищ на ті-ж. самі категорії вилічуютьсл спільні ознаки 
J{OB захіщrьо-сл.о�'лнських (ст. 10-11) і південно-сл.ов'лнських (11-12), длл перших нара
ховано таких спільних ознак шіснацлть, д.'Іл других - чотирнацлть, а звідси висновок про 
існув_аннл правахідньо-слов'лнскої і нрапівденно-слов'лнськоУ доби. Не будемо тут поле
иіЗ):вати в а втором і доводити, що теоріл спіль ної прарусько'і мови така-ж нереальна і 
ш_ту,чна, лк і теоріл празахідньо-слов'лнської або прапівдецно-слов'лнської мови. Автор, 
очевидно, вважав можливим дл.л себе в короткому підручникові дати певну схему гене
тичного розвою сл.ов'лнських мов, мало освітл.юючи принциповий бік питання, поминаючи 
історію і детал.і його. Він викладає свій погл.лд догматично, але в такому разі проф. Бу-
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зукові слід було-б утриматпсл від полемічного запалу проти супротивни11ів праруської єдности 
за те тільки, що вони «відкидаючи думку про існуваннл праруської мови, лінгвістичні 
лвища української мови виводлть безпосередньо з праелов'лнс:ької» (22). Смаль-Стоцькому 
та Гартнерові можна закидати хибність їх методу, через те вони й не довели своєї думки, 
але не довести чогось не значить довести протилежне, і виводити укр. мову безпосередньо 
з праслов'лнської можна кінець-кінцем з таким-же правом, з лкпм, напр., проф. Кульбакин 
виводить безпосередньо з праслов'лнсьr>их діллектір майже всі сьогочасні с.юв'лнські мови 
західні і південні, навіть кашубську ( «Др.-цер1t.-сл. лзЬІк'Ь)), § 1 ), хоч проф. Бузук та1> 
старанно довів, що була доба і празахідньо-слов'лнська і праиівденно-слов'лнська. І так 
робить не тільки Кульбакин, а й инші учені. Адже думка п· о існуваннл прааахідньо
слов'лнсhІЮЇ чи прапівденно-слов'лнської мов аов�ім не такі нопуллрні, це повинно бути ві
домо авторові, а проте автор з своїми супротивниками що до цих прамов не полемізує. 
Rже саме те, що на підставі тих-же самих фактичних даних в науці часто панують різні 
ду�1ки на становище тієї або иншої мови супроти другоі', повстають різ�і концепції гене

тичних звлзків поміж тією чи иншою групою мов, повинно було-б показати П. Бузукові, 
що наших фактичних даних длл вирішеннл: того або иншого питанНІІ часом буває замало 
і що, окрім певних об'єктивних �юментів, що діють в кожному окремому випадкові, мають 
силу ще й :моменти суб'єктивні. От напр., проф. Кульбакин виводить кашубську мову 
всупереч Бузукові, безпосередньо з праслов'лнської, а українську вважає за наріччл 
руської, а такий авторитетций і безсто1.юнній учений, лк Бодуен-де-Куртене, говорлчи про 
відношеннл між чеською :мовою і словацькою, прирівнює його до відношеннл: поміж кашуб
сько.ю мовою і польською або поміж північно-великорусьr>ОЮ і південпо-великоrуською 
групами і вважає, що віддаленість поміж чес·ькою і еJовацькою (а, значить, і помі:Ж поль-

ською і кашубською) мовами безмірно менша (rozdiJ".je лероm�гn� men�i), ніж по�1іж украУн

ською і руською (див. одну з останніх статтей його «О гelativnosti v obo1·u jazykovem» -
v І І <Atheneum» Vedecky sborшk. R. І, sv. П, ст. 86). Оперуючи з тшш-ж фа�пичними даними, 

що й Шахматов, зовсім до инших nпсною;ів приходить польський учений Lehr-Spla\vinski 
в статті cStosunki pokгewienstwa j�zyk61v гщ;kich»-Roczn. Slaw. ІХ. Krak6w, 1921 (П. Бузукові 

цл працл ще не була, очеnидно, nідома), хоч так са'мс визнає навіть епільно-руську добу. 

Чим, на!Ір., полсдити, що са�1 проф. Бузук в одному внпадкоnі nизнає існуваннл спільнQї 

доби в лзиковому житті, а саме доби прарусшої, а в другому (ст. 3.2) не визнає сп'ільноі' 

доби українсько-білоруської або піrщенно-руської, лк звав її Шахматов? Чи не тому, що 

існуваннл цієї укр.-білоруської доби, припадаючи на хронологічно досить пізній вже істо

ричний час (ХІ--ХШ в. ) , nидалосл й П. Бузукові занадто нереальню1? А.ле хоч фактичні 

підстави в обох випадках цілком аналогічні, проте в першому випадкові П. Бузук вил:вллє 

таку старанність, що навіть три nідзна1>и, спільні східнім. слов'лнським мовам з півдея

нимп (kv, gv > cv, zv; dl, tl > l; зміна j післл губних в l'), заводить не до праслов'лн

ськоі доби, ЛІ> діллектичні її з'лвища, а до npapyci-.кoY доби, ВНХОДЛ:ЧИ З тріллістиЧНОУ 

гіпт'ези (ст. 34), тоб-то, тим самим припускаючи, що ці з'лnища' в південних і в східяіх 

слов'лнсь1шх мовах повиникали незалежно, і навіть не помічаючи, що праруська доба у 
нього розпливаетьсл таким чином в праслов'лнському діллектично:му стані. В цього-ж 

видно, що в цьому першому випадкові, коли проф. Бузукові йдетьсл про спільну праруську 

добу, то характеристичність пеnного з'лвища не залежить від того, що воно відоме й ин

шш1 мовам (піnдею1ім чи західнім), а коли' він говорить про добу укр.-білоруську, то 

думає вже инакше. Ось його міркJванюr: «Одначе, значна частина з 8 рис. схожости між 
блр. та укр. моІJами, зазначе!ІНХ у «Введен. в курс ист. руск. л:з.>, nідома або влр. говорам 

(напр., міна 1) в і л на �. відпад й n прикметниках - добрь�) або західньослов'лнським 

мовам (відпад початкових нескладоnих голосівок: по.1ьск. gra. ческ. hra). Отжеж зали

шаєтьсл тідьки три чи чотири риси, спільних лише укр. та блр., л:кі слід з'лсовувати або за 

допомогою теорії" хвиль, про лку ми згадували, або, �юже (sic), або нарешті, доісторичними 

.взаємовідносинами (диn. ст. 15), але ми не бачимо підстав, щоб казати про лкусь ранішу 

') Помилково надру1;овано: міра. 
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-укр.-б.11р. або півд.-руську добу: післ11 праруської єдностп бе3посередньо почалась старо
·вкраїнська або прав1•раУнс•,ка доба> (35). Ми не обстоюємо 3а спі.ч:ьну укр.�блр. добу, бо не 
'ВИЗНа6МО тако'і доби, Шt і окремої від fl[JaCJIOП' ІІНСЬКОГО ді11ле1tТИЧНОІ'О ЖИТТІІ доби пра руської, 
-але що до автора вважаємо та11е поводженнл з фактами 3а бе3принциповість '). Очевидно, 
·проф. Ву3ук не виводить логічним шллхом своїх висновків і3 певних фактичних даних, а · 

вже до тотових висяовків намагаєтьс11 пристосувати фактичні дані. Що це так, до певноr 
·міри стверджуе й ще одна дуже характеристична деталь в його дока3ах 3а існуванн11 спіль-
·ної прарусь1tої мови. Вилічивши · наведені вище чотири rtатегоріі' 3'11вищ, спільних всім: 
·східні�[ слов' лнським мовам, він 3абуває 3rадати ще 3а одну категорію 3' л виш, а саме про 
- з'лвища .спільні мові українській з пншими слов'11нсь1tими - нівденними і 3ахідніми. Правда, 
так роблять і авторитетніші від ІІ. Вузу1ш учені, напр" проф. :Кульбакин, коли їм дово
дитьсл визначати місце укр. мови в слов'лнській родині, але мені здаєтьс11, що це теж 
методологічна помиш.:а і що історик укр. мови не має прана обминути мовчки цей факт. 
Вирішуючи питанн11 про походженн11 укр. мови, приймаючи теорію спі.11ьноУ праруської 
мови і доводлчи існуванн11 праруської доби, він повинен згадати не тільки за ті факти, 
що йо1·0 думку стверджують, а і за проти.11ежні, хочби для 1 ого, щоб усунути їх сп.11у. 
Адже не можна, хочби й принциповим оборонцем теорії слі.ч:ьно'і праруськоТ мови зробив
шис11, відкинути без уваги ці.11у ни3ку тцх фонетичнпх та морфологічних з'11вищ, що від
значають укр. мову ра3ом із південними або західніми слов'янськими супроти руської. 
есть, правда, у прихильників цієї теорії' вже готова відповідь, що все це з'явища пі3ніші, 
що вони повстали за тієї вже доби, коли спільного житт11 між цими мовами бути не мог.110, 
Qтже повстали вони в мові українській 3овсім незаЛежно від инших. Навіть нкби й 
справді все це були з'явища пі3ні.ші, то теоретично можна було·б поставити питанн11, чи 
не мають ці однакові тенденціі' 3вукового розвою спільного грунту собі в попередніх" 
стаді11х язикового життя, отже припускати, що певний зв113ок між ними дійсно був. АJІе-ж 
це не все. Великий сумнів ще бере, чи Дійсно всі головні ознаки укр. мови з'11вища піз
ніші, бо •истори11 русского ІІ3ЬІка�, .я:ка аж до останнього часу мала переважне право і 
про історію української мови правити, не тільки не прийшла ще до остаточної думки в 
питанні про депал11талізацію приго.11осних перед передніми голосними, про збіr 'Ьt з и та 
инші y1tp. з'.я:вища, а не сказала ще свого безперечного слова і про з'.я:вища спі.11ьно-руські, як 
от історію носових, повноголосс11 тощо. Поліс1�1tі рефлекси прасл. � ('а під наголосом і е з 
депал.я:талізаціею попереднього приго.11осного без наголосу) дають, на мою думку, праRо го
ворити, що фонетична еволюці11 цього звука відбувалас11 незалежно не тільки в межах 
східньо-с.11ов'.я:нської 113иковоУ групи, а навіть в двох головних українських діалектичних 
групах, або висловлюючись термінаn[и, звичними длл тих, хто оперує з· «абстракци.я:nш пра
JІ3ЬІКов», можна сказати, що 3міна ·'k� > 'а не тільки не належить до «праруської• доби, а 

навіть до доби •праукраїнськоі'», і не становить навіть з'явища спільного всім· східнім 
�лов'.я:нським мовам, бо прасл. � розвивалося -незалежно в межах окремих дрібніших ді11ле
ктичних груп. Нарешті, можна було-б сказати, що навіть по-за тими ознаками української 
мови, JIІti, на думку прихильників праруської єдности, постали в ній за пізнішої хроноло
гічно доби, о:rже не3алежно від ана.11огічних з'явищ в південних або західніх мовах, зали
шаютьс.я: й такі, що їх можна вести до праслов'.я:нськоr доби. Напр.: 1) сполученн11 -'Ьtй, 
·ій (а.11ий, сипій, мию, иий) супроти -ой, -ей в руській мові (а.лой, сикей, мою, пей); 

') Не спин11ємось на непевності таких діхле1пичних фактів <відомих в.1р. говора:м1" 
.я:к зміна -ьtй в - ь�: добрьt, бо відомо, що в 3акінченн11х принметників там -ой, -ей, а без на
то.11осу в південних говорах звичайно -•й, -ьй - пор. :Карский, Рус. диалектологи11, Ленинград, 
1924, ст. 38. Те саме і в літературній руській вимові (Шахматов, сОч. совр. рус. лит. 11з.•, 
:11ітогр. СПБ. 1913, ст. 203). В останій вимов.11янн11 -ь�й, -ій тільки штучне під впливом: 

графіки. Коли свою ді11лсктичну форму добр'Ьt в влр. говорах витеоретизував П. Вузук на 
підставі праці проф. Щерби •Руr-ск. гласнЬІе в кач. и колич" отн.•- так можна думати з 

'приміт1ш на ст. 53-й,- то треба-ж мати обачність, бо прирівнювати ді11лектичні факти од-
1нієУ мови до штучної літературної вимови в другій занадто груба методоJіогічна помилка. 
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2) стягнені форми прикметників: дJбра, дJбре, дJбрі чи дJбри (наз. мн.) - псі ці форми, 
окрім першо'і, веде й Шахматов до п,расл. доби (•Оч. др. пер.• § 87); 3) спірант h; 4) закін-· 
чення -.мо в 1 ос. мк. і 5) закінчення 3 ос. оди. без -ть, -m• в дівсло11ах 2-о'і кон'юrаціr. Про· 
це не зга,цув П. Вузук. хоч згадував , яrt ми бачили, про закікченю r -ого, -о.му прикметни
,ків, про закінченил 1 ос. -у, 2 ос. -1иь і заховання -т в 3 ос. :мн. Шахма:rівська концеnці.я: 
nрарусько'і мови дуже нереальна, але, яrt теорія, сама в собі вона логічна. Нереальною 
роблять її, бо суперечать 'ій, історичні дані, що доводять дуже раннє розселення схід
нього слов'янства, бо <расселение на обши11ной территории, в особенн_ости при отсутсткии 

возможности тесного обще ни.я, создаваем.ой сложиЬJм.и культурнЬІми условиями ведет НЄ!ІИ

нуемо к разрушению единства в язь�коnой жизни раздробившеrо�а племени". Вот почему вопро� 
о том, можно-ли прианавать русс1шй яаЬІк в ІХ-Х в. единь�м, жив,уіІІf'!J.М одпою общею 
жизнью fкурсив мій. Вс. Г.}, находит себе резки.й отрицательнЬІй ответ в том 0<Jетонтель
етве, что в ІХ-Х 11. русские племена разошлпсь далеко друІ' от друга• ("Оч. ,Dip. пер.:о IV). 
Адже ясно, що ця теза мав силу не тільки для ІХ-Х в., але й длн VI, коли не пиводити 
Новгородсь1щх слов'лн до Ільменя 3 падд.ніпрлнського пілдня і коли згадати про с.юв'лнські 

оселі в тому-ж самому віці на Дону й коло Озівськоrо �юря. Цей с.цабий бік Шахматів
сько'і концепці'і П. Бузук хоче усунути тим, що від1щдав •визнання обмежено'і 110 свому 
обширу праруської батьківщини:о (15). Ввичайно, що сама теорія не ті.нкп не набував 3 

ц.ьоrо реальности, а ще й втрачає свій логічний зміст. Во признавши, щ·• в VI в. східні 

слов'лни 3аЙ:мають більш-11енш ті самі місця, що й за пізніших часів (Х-ХІ в.), і на3в:ч1шн 

цей період •праруським• {за Буsуком це VI-X і навіть ХІ-й вік), ми не }ІОжемо задовщь
щrтисл його відповіддю на питання: як. з'лсувати лінrвістичну єдність східиі4 слов'лн 
протягом цього часу без едности географічної? Поч.ина� Л. Бузу.к. с.иою відповідь сло1щми: 
,сJ;Іапевно, були лкісь об'еднуючі чинники:о, називав один із них-«торговельві зносини• 
річ..к.ами великого водяного шляху, далі додає : «:Можливо, що n стародавню добу з'являлись . 
на ПРQТНЗі цьоrо торrове.1ьного шляху також і політичн і спілки», і «можливо, що звлзо� 
Антів з иншими східніми слов'янами й за час їхньоrо перебуваннл в Тмуторокансь�ОNУ 
храю не припинявсл, тому що торговельні шляхи йшли також і в цей бік> . От і вел від-· 

повідь. П. Вузук і сам почуває, що цього мало длл спільного язикового життя, а тому 
кінець-кінцем визнає, що щей звязок, '!'ак само, як і звязок предкіп украrнців т.а біЛQРУ"' 

сів з предками північно-русів, був не дуже міцним» . . Лк остаточний висновок з наведених 
»іркованні в, читаємо, що «базуючись па цім (:курс-ин міjІ:. Вс. Г.) краще з'ясовувати більщу 
близькість укр. та блр. мов поміж собою, ніж до обидвох нарічч.ів влр. мови, а не т.им, що 
південно-руське плем'я древлян колись втручилось (Sic) в блр. землю дреrовпчіІJ та Радп

:м;ичів, що й викликало змішання мов обидвох галузів, як гадав Шахматов» (15). Нам 
здається, що -ні взагалі вел цн фраза, ні полемічний випад проти Шахматова , не :мають 

жадного логічпого звлзку з попереднім викладом автора-це раз, друге, що автор так і не· 
дав відповіди на П()ставлене питання, а третє, що автор, здав.тьсл, допустився логічної су-· 
nереЧиvсти з сюш;м собою (:маємо ка у.вазі цідкрес.nені · курсивом слова) , бо базуватися він 

хоч�, очевидно, не на тому, що звязqк поміж східн.-слов. племена-ми був не дуж.е міцний, . 
а на Т(}му, що українські і білоруські племена тісніше звязані територіяльяо. Цим: саиим: 
П. ];jузук признав зна'!іння то.rо моменту, що, псупереч із Шахматовим, відкинув був йоrо 
для пра,руської :мови. Більше здискредитувати свою <праруську єдність• автор не міг, і :м:я 

просто дивуємосл, з яких підстав виходячи, міг він заперечувати думку А. :М:ейе, що, поси
лаючись на долю йменнл Karl в слов'янських мовах, доводив праслов'лнську єдність до.. 
VfrI в. (ст. 29-30). Адже, коли стати на позицію Бузука, то ця думка, що висловив :М:ейе , 
� ме менше й:.tовірнос'Ги, ніж 11раруська єдність Х-ХІ в. (ст. 15 і 32, примітца) або спі.Jlьне 
титтн півд.-слов. діяле1пів ще в ХІ в. (ст. 12, прим.). 

Ми· навмисно так ,цок.nадно спинилшщ на цьо:му розділі в книжці П. Вузука. QO він 
иае пр»нцuпове значіння, від нього зале.жить схема історіr укр. моои і, до певної міри, �і1 
З11tіот. АпоJюrія Пр:3р-уськоУ єдности, що станоВить зміст розд. «Походження укр. мови?, 
прt1муси11ши автора від,цати багато місцн і уваги гіпотетичним міркованням , і су•1нівиии 
виеновкаи, tюзбавила його зиоrи спинитисн докладніше на фахтичних історичних даяих про 
ніцеяну або у1фаі'нську групу ПJ.�иін, що в підручнику іст. укр. мови доконче треба було�б 
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зробити, бо це має безпосереднє відношеннл і до історн 1 ·до діллектології укр. иови. Всі 
відомості про півд. руські племена містлтьсл в 10-х кеповних рлдках, автор наводить са111.і 
ті.1ьки і·х назви, навіть не згадуючи· за територію, що вони займали, а проте не забуває 
відзначити зміну в погллдах Шахматова на сіверлн (ст. 15). 

:Менше уваг викликають два останні розділи вступної частини. 3міст першого з них 
обм:ежуєтьсл го.ювним чином на двох моментах в історії наукового розробленнл yitp. иови
на полеміці з приводу гіпотези Погодинової (:Максимович, Лавровський, Житецький) і за ио

віших ·часів з приводу праць Собо.1евського, що філологічними аргументами спитувавсл 
знов ту теорію підперти (СоболІ:'вський, Лгіч, ЕримськиІІ: та инш.). Свої уваги з приводу 
окремих питаннів, котрих подекуди побіжно торкається в цьому розділі П. Вузук, дам в 
розгляді «Іст. звуків укр. мови). Тут відзначу тільки. що, на мою дуику, ні уваrа Еорша 
про спільні риси в мовах українській і сербській, ні Смаль-Стоцького погляд на відно
ше-ннл цих двох мов між собою не мають жадного звлзку з питаннлм про «сербо-хорват
ський клиІt», .як думає автор (ст. 17). Відзначу 1 акож неясність і непевність думки, що 
ніби-то укр. дlллектологіл <.як раз доказує блиаькість півн.-укр. наріччя до білоруських і 
великоруських говірок) (22), це має доводити хибність методу в «Gram. dег ruth. (ukr.) Spr.• 
Смаль-Стоцького і 1 артнера. В своєму обуренні проти цих авторів. від .я.кого П. Вувук не 
може вдержатися кожного разу, .як згадує ці ненавидні іменин , сам він •сходить на хист
кий rрунт націоналістичної роеійської науки . .Можна було-б також закинути авторові, що 
згадуючи про найдокладніший огллд іст. виnченнл укр. мови - працю проф. Розова 
«Нзслt.д. 11знка южно-русск. гр ам. XIV и первой половинЬІ XV в.>, він не згадав в своєму 
nідручникові, длн укр. с•.rудентів призначеному, що дві статті того-ж проф. Розова і ана
:JІоrічного-ж вмісту надруковані і в с3ап. Н. Т·ва ім. Шевч.) (т.т. 77 і 78). Не згадано 
аовсі:м і про сОгллд укр. .язикоананства> І. Огі єнка. вміщений там-же в т.т. 79 і 80. про 
статтю :м. Грушенського «Раави.тіе укр. науч еній В'Ь xrx в.) (•Укр. НарОД'Ь•. т. І. 1-37 ' де 
так саме дано увагу і головним мом:е,нтам в історії укр. мовознавства, хоч загалом автор 
щедрою рукою сипле навіть дрібні бібліографічні вказівки. 

Що до джерел длл студіюваннл укр. 111ови, то не вгодні ми з автором, що з Остро• 

:мирової Євангелії може вона починати свою історію •лк а пам'ятника, в котрому відбивсн 
кінець доби ааг11льно-русь1tої єдности • \22-23). Підстава занадто гіпотетична. Epi1r1 того. 
автор -не досить відvізнлє іст орію укр. мови, лк певної лзиковоі' групи , і і ст орію літера
турної укр. мови особливо длл пізніших столітті в Х V II-XVIII (ст. 25: «Українська мо на 
XVIII в. виявлена в творах Сковороди».") . .А.ж надто коротко скааано про .ствоР,еннл нової 
укр. літ. мови, про і'Ї оесиови. Наавано всього декілька йм:еннів; 1ю1:і.ж трьома письменниками. 

що :вроби:�я впадку цо літ. мови з вахідніх говорів, згадано Вордуллка, але не згадано, 
напр" Руданського, Свидницького (ст. 26) . .А.ле найбільший дефект цього розділу, як· і 
:вааrалі цілої книжки, полл1·ає в тому, що автор занадто мало віддає уваги укр. діялектології. 
Украі'нськю11 говорам не уділяє автор навіть однієї' повної' .сторінки. Питанн.л діалектологічної 
класифікації' укр. говорів збуває декількома рлдками. Відношення авторове до літератури, цьо1t1у 
питанню нри�влченої, мало назвати позверховним, воно вражає некритичністю, що може спри
чинитис.я до зовсім неправдивого улвленнн про цю літературу. Тии шо проф. Ву.1ук наводить 
ту'l' і :ко�и1різвище, .я& автора однієї' з спроб діллек.тологічної класифікації' укр. rо·ворів, л до
зволю С(,бі в декількох рлдках пояснити проф. Вуаукові (бо цього він очевидно не зважnв 
писавши свою книжку), .лке може тут трапитис• н�порозу:міннн 1з мало обіананим читачем. 
Спиняючись на поглядах різних учених що до класифікації укр. говорів, П. Вузук ввертає 
свою увагу тільки на одно: на скільки основних груп-на дві, чи на три - ділить укр. 
говори той чи инший учений 1 лк він і'х називає. Йому нема діла до того, лкий фактичн11й 
реальний зміст вклад11є дослідни�t в роауміннл тієУ або иншоі' групи, раз цих груп у двох 
дослідників однакове число і вони більш -менш однаково звуться, значить ці двоє учені 
ОJІ(наково розуміють укр. діллектичні відно.сини. Виходячи з цього принципу, П. Вузу& ціл
ком механічно поставив в одні дужки Соболевсько1·0, Зілинського і Ганцова, бо всі вони 
діл.ять укр. говори на дві групи -- північну і південну (у 3ілинського - 11івн.-західню і 
півд.-східню, але вони фактично до певноУ міри відповідають північній і південній грJnак 
Соболевського), а Михальчука і авторів <Оч. русс.к . діадектологіи> - членів Моск. Діл.1-



Ком -ії - в другі дужки. бо, окрі�1 згаданих двох наріччі в, вони виділпють і третє: червоно

руське - :Михальчук і карпа то-угорське - автори «Очерка). Коди-ж узяти до уваги реаль
ний зміст того, щ1 зву північним і південним наріччлм л і що розуміє під тими-ж наsвами 

Соболевській, то всякому, хто хоч трохи розбирається в у1;р. діллектолоrії і не :має ба
жаннл ігнО[)уватп вміету читаних праць, повинно бути лсно, що це не те саме у мене і в 

Соболевського і що мол класифікація, І'О.1и вз1пи до уваги два піднаріччл південної групи -
південно-західне і південно-східне, безумовно найближче відповідає свої.м реальни.мз.містом 
1tласифікації Михальчуковій, це логічно випливає з мого викладу - див. останні роз

діли моєї праці VI і VII, ст. 54, 57-58, 60 та инш. Навпаки, класифікаціл в «Очерке• Моск. 
Ділл. Ком -їі свої.м реальн,и.1� змісто.м найтісніше звлзана з класифікацією Соболев
сько1·0, бо відрізнлєтьсл від неї тільки тим, що зовсім механічно виправляє методологічну 
помилку Соболевськоrо, виділлючи п окрему групу ті карпатські говори, що зарахував був 
він до північних, не вважаючи на їх географічну віддаленість від останніх. Далі: «карпат
ська група» •Очерка> Дурново-Соколова-У шакова зовсім не відповідає <червоноруському 
на(Jіччю• Михадьчуковому, бо обіймає тільки незначну його частину, отже ставити порлд, 

я:к рівнозначні, ці дві класифікації немає жадних підстав. В дальшому невеликому (15 ря:д-
. ків) абзаці знайомить нас автор із своїм погля:дом на класифі1tацію У"Р· говорів. Він схи
ля:ється: на бік трія:лістичної класифікації, вважаючи, що •краще південне наріччя: роаби· 
вати не на два піднарічч.я:-східнє [зам. півд.-східне] й півд.-західнє (я:к це робить Всев. Ганцов), 
а на два окремих нарічч.я:». Свою думку обгрунтовує автор тим, що, мовля:в, «дуже важливі 
риси північн. говорів"., але не .менше .мають зпа'Ч;іnня ріжпиці .між західпі.w,и та схід
пі.ии говора.ми півде'Нnого парі'Ч;'Ч;Я (курсив мій. Вс. Г.) (житє, вакінчення: дав. JJідм. -ави, 

-еви, тверде закінченн.я: (робит) в 3 ос. дієслів, оруди. відм. ж. р . .я:к ру-коу, погоу і т. п .. в 

перших, життя, -ові, -еві, робить, ногою в других, себ·то в східніх)» (27). Мені відно
шенн.я: авторове до фактів і зроблений з них висновок здаютьс.я просто легковажними, адже-ж 
автор повинен був зважити на те, що в закарпатських (угорських) говорах говор.я:ть 

жит.я і робить, що закінченн.я: оу так саме не поширюєтьс.я: на всю територію цієї групи 

говорів, а -ави, -еви супроти -ові, -еві занадто дрібний :морфолоrічн�й факт, що далеко 
·більшу вагу мала-б анадіза фонетичних особливостей цих говорів, а вона .як рав і доводить 
спільну основу і в півд.-за.хідніх і в півд.-східніх говорах. Але .я:к·же можна, не даючи 

глпбшої аналізи, безапел.я:ційно ва.являти, що вгадані відміни <не менше мають значіння:), 
ніл> відмінність поміж північними �·оворамв і південними. 

Докладніших фактичних даних про окремі дія:лектичні ущщїнські 1·ру11и, про тери
торі.я:льне Ух поширеннл (щоб хоч названі буди тільки губернії), про межі поміж ними, 
хочби приблизні, дарма будемо· шукати в книжці П. Бузука. Всі ці розуміннл <північне 
11аріччл•, «південне наріччя:» і т. 11. позбавдені у нього вс.якого живого конкретного змісту 

(характеристики), не звя:зані зовсім з тими реальност.я:ми, що цими йменн.ями звуться, це 

я:кісь голі абстракції. Невже-ж П. Бузук гадає, що дJІ.я історії укр. мови, а надто длл корот
кої, ді.ялектолоrіл річ зайва. 

Нарешті, подаємо ще деІ'ілька дрібних уnаг та поправок до вступної частини і від
вначаємо недогл.я:ди. Ст. 9 п. 3. 3нахідн. відм. ин. від сло ва кін,ь має форму копі (а не 
кон,іе) і в північних говорах, .я:к і n південних, бо '111 без наголосу n кінці слова відбивається 

11 НИХ JIK і. 
Ст. 11, 'прим. 3. <Менше характерно� д;1л 4·ої ка·rегорії ознакою є t в 3-й особі» .•. 

·треба: «відсутність t> ... 
Ст. 12, 15-й р. •в півд.-західн. мовах». Треба: «в півд.-'слов'.(Інсь1шх>. 
Ст. 14. Полемізуючи з Шахматовим, що в праці «Древн. судьбм русск. племенn• .(1919} 

вnажав назву ваптит з ноrовим ввуком (у арабсь1ю1·0 письменника Кардизи ІХ в.) ва 

довід на користь своєї думки про ллсьІ'е походження: в'.ятичів, П. Бузук гадає, що про· 
стііпе відносити зміну носових голосних в прості в праруській мові до Х в. Ще простіше 

буде думати, що араби !югли вживати цієї назви в тій формі, в лкій вона зробплаr.я: їи 
відома за передніших століттів, незалежно від того, чи ще зберега.ІШс� в ІХ: в. в мові 
..східніх слов'.ян носові, чи позамін.ялис.я: на прості. 
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Ст. 15. «6.диnий спочатку правкраїнський нарід розділивсл пізніш на кілька племен•" 
Лкі докази може навести П. Буаук, що був коди-небудь єдиний правкраїнський народ, не
подідений на племена? 

Ст. 21. «Шахматів." 1убольцлми Наддніпрлнщпни рахує поллків•." Автор, очевидно, 
хоче сказати, що Шахматов за тубільців Наддніпрлнщини вважає поллн. Але нк можна 
робити такі недогляди та ще й у підручнику?! 

Ст. 25. Пересопницька єваю·еліл 1651 р. за1t1ість 1561 р. 
Ст. 28. Тільки з непорозумінн.я :могла попасти поміж праці щрисв.ячені украі"нській 

діялектологїі• та ще й загального характеру (:Михальчук, Соболевський, Вілинський) праця 
Томашівського •Етнографічна 1tарта Угорської Руси». 

Неточно подаютьс.я і бібліографічні вказівки: tст. 28) О. Брок «Угрорусск. нарtч. 
с. Убли• (1889), ц.я прац.я вийшла р. 1900-го; (ст. 25) статт.я Житецького - Изв. Оз;д. рус . 
.яз. и сл. 1906, кн. 4, треба 1905, кн. 4. 

Не менше уваг викликає і розділ «Історія звуків укр. мови» (29-58). І своєю схемою. 
і змістом він бевпосередньо звязаний з поглядом автора на походженн.я укр. мови, на чому 
ми докладно вже спин.ялися вище. Отже ясно, чому і схема ця і фактичний зміст розділу 
стоїть в безпосередній залежності від праць Шахматова «Оч. древн. періода ист. рус. яз.• 
і <Rратк. С>Ч. ист. малорусск. (укр.) яз.», а надто в • астині, присвлченій в'лвищам праруської 
доби. Тут найнерше спинлєтьсл автор на повноголоссі. Полсненнл цьому з'лвищу він не дає 
жадного, не наводить і фак rичних даних дл.я ілюстраціі" його вже з найдавніших пам'лток. 
Ва те чимало місц.я віддає гадці А . .Мейе, що, базуючись на долі йменнл Кагl, однаковій 
в долею сполученнл tort в слов'лнських мовах, припускав, що праслов'янська єдність про· 
довжувалас.я ще в \ІІІ-му в. І ясно, чому П. Вузук на цьому спинається. Йом.у треба до
вести, що така пізня хронологі.я цьог_о з'явища не суперечить його теорії трьох прамов, 
зокрема праруської, бо-ж Ух початоrt кладе автор на V -УІ вік. Адже легко прийняти, 
каже автор, що сполучення tort, tolt, tert, telt перейшли відповідні зміни вже в окре1tн;шу 
житті кожної з трьох прамов, а що до празах.-слов'янської мови, то може навіть і пізніше
ва це могла-б свідчити відмінність цих сполученнів в різних зах.іслов. мовах. Що до етапів в 

еволюції" цих сполученнів, то він принускає проміжну стадію tor•t, tol•t, terьt, telьt. Останн� 
сполучення суперечить думці про ллбіялізацію /, перед приголосною, а тому авторові годи
лос.я-б погодити сноі" думци і не наводити на ст. 29 форми, що супереч11ть ска3аному далі 
.на ст. 34. До повноголосе.я вертаєтьс.я автор і ще раз на ст. 44, поясняючи відсутність 
замінної довготи в повноголосних формах.. Останній факт переконує автора в тому, що, в 
мо:м.еJІТ подовження о, е в 3акрит:Их складах, в формах типу город, "иолоко, берег •ще не 
було повних о, е», але-ж •п.е вже були і не '" ь», бо инакше вони позникали-б у складах від
критих і не було-б цих форм у пам'.ятниках. Очевидно, це були звуки середні між 
о і •, між е і ь, тоб-то о•, еь, .як визначає їх автор. Поясненн.я занадто штучне, 11риду'
мане ad hoc. Коли голова аж до ХІІ в. не вимовлвлася з звуком: о післ.я .л, а з звуком 0°1 
то чому ми не маємо написів гол:ьва, а тільки го.л,ова. Опріч того, складна си-стема пра
слов'лнського вокалізму, що відібрала його в спадку і укр. мова за давньої доби свого 

·життя, робить неймовірною (навіть теоретично) думку про існування ще двох фонем -

о•, еь - поряд. 3 о, е, з •, ь сильними та i, ь слабими. Ваперечує це, ак. ми бачили, і графіка. 
Дена3алівацііо носових датує автор слідом за Соболевським Х·м віком, ви;tодлчи з 

назов Nєrxaf)'t:, Nrx'1tpєcfJ у Rоет. Порфірогенета, ар1тм:ентам Jlгіча і Шахматова, що 
вважали це 3'лвище за давніше, не признає він довідної сили. В ст.-слов'.янській формі 
першої 3 наведених назов пеt.Ісь�ть зроблено помилку: надруковано nell\cq,imь. 

3 оста�інього хронологічно звукового з'явища, що захопило всю східньо-слов'.янську 
-Лінгвістичну територію, а са:м.е - занепаду глухих - робить автор слушний висновок, Щ(} 

-Боно розвинулось і скінчилося незалежно в окремих •староруських наріччях». До певноі 
міри приймав цю думку вже й ·Шахматов. Отже кінець праруськоі" доби припадає у 
Вузука на ХІ в. - .тоді відбулос.я останнє fІ'явище спільне всім руським мовам: зміна 
початкового je в о. Jlк відомо, це з'явище не безперечне в літературі. Хоч його прийма.ш 
Фортунатов і Шахматов, але відкидав між иншим навіть такий безогл.ядний ПfJИ

хильник теоріі" руської єдности в м:инулому й сучасному, лк Соболевський ((Ле1щіи», 4. 
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ст. 31-- 33). Дуже цікава стаття п.роф. Г. І.н.їнського «Е вопросу о чередованіи 
гласнЬІХ рлда о, е в началі� слов в :J:raв. лмшах• (Slavia, R. 11, s. 2-3) проф. п. Ву
<Jукові, очевидно, не була підома. Чомусь на останньому місці <1гадує автор про <1иіну по. 
чаткових: груп olt-, ort .. Лоrіqна послідовність вимагала-б говорити про них поряд і3 <1мі
ною цвх сполученнів в середині слова, отже дати їм місце <1ара<1 після повного.�юсся, або 
навіть і передніше 3 оглядом на-однаковість рефлексів цих спо.1ученнів в східніх і в saxi'n;
нix слов'янських мовах. До речи відзначімо нелсність формулюваннл: (ріжницл рефлексів 
()rt-, olt·, в східніх і sахідніх слов'лнськ11х мовах пол·снюєтьсл ріжним характером пра
с.:юв'лнськоУ інтонації•. Автор не думає про тих, длл кого призначає свою книжку як під
ручник, адже вони напевно можуть подумати, що fідетьсл про відмінність цих рефлексів у 
східніх слов. мовах супроти західніх, а не про подвійність їх і в східніх і в аахідніх . 

. В з'явищах к.онсонантиаму праруського періоду автор докладно спцнлється на 
зміні aj в ж і tj (і kt') в "/,, 3вук дж в укр. і білор. ходжу автор безпідставно вважає 
за пізніше з'явище (як і Соболевськиfі), полснлючи в ньому д внливом інфінітива ходити 
(пор. ст. 6, прии. 3). Вже Синявський в своїІt реценаіУ слушно відзначив, що автор в св:1їх 
11олененнях. оперує не а фонетичними фактами, а а графічними (Шллх Освіти, 192!, № 9). 
Далі автор побіжно тор&ається аміни l в l в сполученнях ol, el, "Ьl, ьl перед приголосною. 
До праруського-ж періоду увійшли й три а'лвища, спільні з 11інд.-слов. мовами (див. вище). 
Говорячи про аміну африкати az в z, автор робить фактичну помилку, вважаючи, що 
африката dz· відома тільки захід. укр. говорам переважно на початку слів і в инших умовах 
<іілоруськіІt мові. Але африката az відома всім: yitp. говорам, і форми даерх;адо, дзвін 
{&в�н) вимовляються так. і на Східній Украі'ні. а не тільки на 3ахідніfі. Це один із ба� 
:гатьох ·прик)н.щів, де М1І'Ор виявляє свою н�досrnтню обізнаність з укр. діллектоJІ01,ієJР; 
пор. там-же (ст. 35) ще й .форму гостри, лку автор вважає за звичайну укр. вимову. Що 
до 11оданих в цьому р.оаді.11і уваг а приводу доби праруськоі' і укр.-білоруськоУ, то мп вже 
згадували про це вище. 

Надзвичайно цікавий: длл характеристики цілої праці аба1щ :маємо в кінці цього 
розділу, праруському періоду присвяченого. 3 нього ми довjдуємоел, що в своїй іст. укр. 
:мови автор обминув з'явища, що становлять спадщину прасл. доби, хоч деякі а них харак· 
<герпетичні для укр. мови супроти руської, напр. .мо.;юдий, .tt-UIO (як і в инших слов. мо
вах), рус . .мо.лодой, мою і т. п. Чоиу так сталося? Відповідь ясна: тому. що всі ці в'лвища 
не вк.лад.аютьсл в рамки праруського періоду, але й не становлать пізніших фактів 11 істо
ричній еволюції укр. мови, безпосереднього-ж відношеннл поміж з'явищами укр. фоиетики 
і праслов'янськими, поминувши праруську добу, робити не можна, бо це еуперечцло-6 прий
нлтій схемі. І через те історія укр. мови в викладі Вуауковом:у перетворюєтьсл в якесь 
криве дзеркало укр. мови. Навіть розділ, що має в заголовкові «Період окремого іенуванлл 
українськоУ мови), говорить док.'Іадніше сливе про ті тільки з'явища, що знайшли собі 
!rісце в «Оч. др. пер. іст. рус. �з.• Шахматова, як. діллектичні з'явища спільноУ праруської 
мови або ак південно-руські з'явища: історіл глухих а.вуків (3G-41),, наслідки занепаду 
напівкоротких глухих (41-44), ствердіння приголосних перед е, и (44 -46), перехід 'е в 'о 
(47-49), діллектична зміна дифтонгів на монофтонги (4;9-51). 3 усіх инших з'явищ укр. 
вокалізму тількn делким, ·.як. сдру1·орлд�им явищам укр. мови), присвячено· трошкц більше 
від сторінки (52-53). Дуже побіжно збуває автор і укр. консонантизм. :М:и не будемо до
кладно спинлтися на вr.іх поодиноких частинах цього розділу, длл ць.оrо треба написати 
більше, ніж са:м автор в сво1'й книжці; до тоrо-ж в своєму викладі автор н.е оригіиал.{>дІ!Й, 
БАебі.вьшого він повторяє Шахматова, надто викладаючи історію глухих з,вуків і Щіслід11И 
Ух занепаду, а коли й не згоджується, то <�дебільшого в дрібницях; :царешті, іст. укр. :мови 
не в такій :мірі розроблена, щоб всюди можна було цииагати від автора певної відповіди. 
Отже даємо тільки побіжні уваги, а докладніше спиняємось тіщ.в:и на окрехих момент�х. 

Ст. 36. Чому автор думає, що в фоrмах .лева, рота ми маємо прояснення ь, i 
(сильних через наголошеність), а не пізніший вщшв форми наз. відм . .лев, рот. АДJ&е 
форма рта а рота наведе.на -тут-же· декількома рядками вище. 

Ст. 40. РефJІексаии складових r, l, r', l' на по�атку 
-
слова (після занепаду глухих) 

n ук.р. мові вважає П. Вуаук споJІучення or, ol', ar, al', ir, il', тоб-то :механічно перенО�.\ІТЬ 
.з Шахматова (Оч. § 371) рефлекси, що стрічаються <в разнЬІх русских говорах•. Народні 
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укр. говори знають тільки ir, il'. Одним один приклад yrpopyc. арджа, що наводить Шах-
111:атов, посюІаючись на Верхр. П, 33, не здається певним. 

Ст. 42. Автор дуже пом:иляеться, коли думае, що я перший звернув увагу, що диф
то11ги в поліських говорах звлаані з наголосом. Цього він, розуміється, не міг вичитати 
з иоєї (Характеристики поліських дифтонгів). 

На ст. 43-й Арх. 8в. 1092 р. належить до пам'лтників, що не відбивають ще зане
паду глухих, а на 44-й автор гадае, що <можливо, що часті випадки .пропуску •, ь в Арх. 
,ев. полснюються не c·r -сл. оритіналами ... , а живою вимовою руських переписувачів». Треба 
<більше логічної послідовнасти. Там.-же відсутність прикладів з о, е зам. •, ь в пам'ятниках, 
.котрі знають пропуск слабих •, ь, цілком безпідставно поясняється не об'єктивними якимись 
причинами, а суб'єктивною: «ддл зміни •, ь на о, е від переписувача вимагалось все-таки 
більше см іл·ивости». Чому, коли процеси відбувались цілком паралельно? 

Питаннл про ствеr,діння приголосних перед е, і в укр. }ЮВі належить до найменше 
'висвітлених в укр. фонетиці. Не тільки хронологіК> цього з'явища встановлювано досі різно, 
а не було навіть згоди в тому, чи вбачати тут одвп процес (так гадав Шахматов, ·да
туючи його ХШ-м віком), чи вважати за цілком пкремі процеси ствердіння перед е і ствер
.діпня перед і, як робить це А. Кримський. Останній дввитьс·я на попл.утання 'Ьt а и (а 
значить, і на ствердіння перед і) в 3бірп. СІІJІтославових 1073 і 1076 рр. як на живе з'явище, 
а ствердіння перед е кладе на досить пізню добу - ХГV - XVI вв. як до говору. 11. Ву
�ук держиться Шахматова, тільки припускає, що початок ЦЬОІ'О r.роцесу сягае ХІІ в., але-ж 
відбулося воно у всякому ра3і <не раніш від дифтонгізації монофтоп1·ів у за 11ритих скла
;дах» (46). Мені .здаєтьсн, що мае рацію акад. А Кримський, розріаиаючи ці два процеси, 
хоч, з друrого боку, на мою думку, не тільки нема безперечних доводів з;( таке пізнє 
:ствердіння п(ПІголосних перед е, а сумнівна навіть думка про давнішу паляталівованість 

·цих звуків перед е (не в закритпму складі). Пор. з ·Одноrо боку ті підляські говори, що, 
відрізняючи 'Ьt від і (перед останнім приголосні м'�ші), приrолосні перед е нимовляють 
-твердо (Вессараба. Мат. длл зтногр. С·.І;дл. губ. - Сб. отд. рус. яз і слов. 75, СПБ, 1903), 
.а з другоrо боку цікавий висновок Н. Дурново, що в Арх. 8в. 1092 р. правильно ровріз-

. нлютьсл. прасл. l', п' і прасл. l, п, напівм'лкі. ІІісла перших нишеться ІЄ або м'лкістЬ ух , 

визначаєтьса значком паляталізованости, а після друrвх є. Від6утпість літери ІЄ післл uншцх 
нриго:юсних доводить, на думку Дурново, що Ум віднОіІідали в мові перепие-увача ие м'які 
{окрім шиплнчих), а наnівм'які звуки .(«СШІгченнь�е согласнЬІе в лзь�ке писца 2 почерка 
Архан. Евангелия» - в «Уче.п. 3аписках Вь�сшей Школь� г. Одессь�> П, ст. 140-147, 
Од. 1922) '). Не розуміємо, ЧONJ П. Вузук, згадавши про цю статтю на ст. 23, залишив без уваги 
-такий важний висновок, говорячи про ствердінпа приголосних перед е. На збігові 'Ьt з і 
'П. Вузук окремо не спиняється, обмежившись тими коротенькими увагами про з..мішуваняя 
.літер 'Ьt з и в Добр. 8в. 1164 р. та Гал. 8в. 1283, що подає в розділі про ствердінн.л приrо
.лосних перед е, и. 3ате чимало уваги віддає він змі.пі 'е в 'о перед твердою приголосною, 
відрізнаючи тут два 11юмен1и (за Шахматовим:): перший давніший - лабіялізаціа е після 
піднебеИНВХ Та j, ЩО ПОСТаЛа В діялектах прасЛОВ. :МОВИ, і другий пізніший - лабіялізація е 
nіслн нових м'аких приголосних. що постали в :мові праруській з данніших напівм'яких. 
Але л.пбі.лліз�щію '� в 'о приймає П. Вузук тільки д-лн· закрвтих складі'R (перед твердою 
nриголосною), що-ж до відкритих, то він уважає, що закон ствердіння првголосних перед 
-е n<JПереджав за:КО'Н ллбіялізаціУ е і тому е в слові небо лябіялізаціУ не підлаrаJі.о. Таке 
обмеження супроти J1Іахматона, що припускав зміну вслtюго е в о перед твердою і дла 

1) В тій�же статті, удругІJ надрукованій з деякими відмінами в •Slavia>, R. П, s. 4, 
проф. Дурново навіть прямо каже, що для нього майже. нема сумніву, що переписувач 
.Арх. 8в. читав. з нем".якими приголосниІtLи перед Е і м'якими перед Ні А. (ст. 611). Поясняє він 

таку вимову перед Е книжною ортоепіеІІО, але-ж без певних підстав. В цІй другій редакціУ 
стаття проф. Дурново не могла бути відома П. Вувукові, бо його «Кор. іст.> з'лвиласа 
ч:и не раніше. 
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укр. мови, треба визнати за цідком. слушне. Що до закритих ,складів, то, на думку Буаука, 
л.нбіяліаація в них е (перед твердою) була можлива з 01·лядом на j або і (нескладове) неред 

е, бо е в аакритих складах дифтонrізувалося ще раніше від ствердіння 
"

приrолосних перед 
е. Таким чином ІІ. Вузук припускає лябіялізацію е в дифтонrічно�1у сполученні іе: ніесо � 
нЛос• (ст. 48). Це припущення ставить питання, чому лябіялізувалос.н іе а е, але не лябі.нлі

зу�алос.н 'f; � т (чому .ліес не змінилося в .ліос). П. - Вузук розвнзує його здогадом, що, 

«очевидно, в старо-украї�ській, а може бути "в говірках праруської й навіть nраслов'ян
ськоУ мови -- дифтонг, який відповіl!ав т, був вужчим, ніж дифтонг, що з'.нвився з е в закри- _ 

тому складі• (49), причому в останньому випадкові П. Вузук не розрізняє двох позицій: 

перед твердим і перед м'яким приголосним. Пояснення, .нк бачимо, дуже штучне і зовсім, 

безпідставне, бо припускає одШJ'І(,асн,е існування в одна'Кових у.мовах двох різних відтінкіs 

дифтонга іе (з 'п> і з е перед твердим чи перед м'яким приголосним) і в неодна'Коеих 
(т перед твердим і перед м'яким приголосним) одного й того-ж самого відтінку . 

Але на цьому не кінець. Припускаючи, що збіг обох відтінків дифтонга Те (з т і 
з е 11 3акритому складі перед м'.нким приголосним) стався після закону л.нбіялізації 

іЄ в закритому складі перед твердим приголосним, і датуючи цей останній процес ХШ в., 

П. Бузук мусить признати, що дифтонг іе з е в закритому складі (піе'І(,ь) збігся з ста

рим диф�нrом ів з т тільки в другій половині ХШ в. (ст. 50). Тим самим П. Вузук ціл
ком ігнорує документальні дані, бо написи ка.мтнь, штсть, ат.льк та инш. відомі вже 
Добр. 8в. 1164 р. і фонетичного значіння цих написів П. Бузук не заперечує (пор. ст. 42). 
Очевидно, імовірніше буде думати, що л.ябіялізація сталася раніше від дифтонгізації: 

'� >•б. Так- ду1tИ1в і Шахматов, хоч уважав цю зміну за нефонетичну, виходачи з дуже 

сумнівного здогаду, що е перед твердою в усіх говорах праруської мови замін.нлос.н на о (Оч. 

др. пер. § 10 і § 284). Нам здається, що тут П. Бузук не розібрав Шахматова, бо він зов

сім неправильно його перекавує і потім сам заплутуєтьсл в своєму викладі. Так він каже: 
•іпахматів 11рипускав, що дифтонгізація е виникла тільки перед слідуючою :милкою шеле

стівкою, а перед ск.ладом з твердою шелестівкою дифтонгіаація е не розвиваласЬ» (48). В: 
сОч. др. пер.» ст. 302, на .яку посилається автор, Шахматов говорить про те, що перед-• 
твердим приголосним, тоб-то перед складом, де зник ?J, ми не знаходимо заміни е на т ні 

в. південно-руських па:м'.нтниках, ні в живій мові (в півн.-ук.раїнських і в піпд.-білоруських 

rоворах), маючи тут на увазі зміну е !> lJ (хочби й нефонетичну), що JJОпереджала дифтонгі

зацію,- це зовсім ясно з Шахматового викладу. Розуміється, це зовсім не значить, що· 

тут «дифтопгівація е не роввивалась». Неправильно переказану дум. ку ІІ. Буаук ускладняє 

ще далі подвійною помилкою. Відмінність поміж рефлексами е (за Вувуком іеУ в двох за-
-

вначених позиціях «дуже добре по.неню ється тільки що розгл.ннутим. законом л.нбіялізаціі� 
котрий є головним чинником ріжниці між іе в закритому й відкритому склаДі:о (замість. 

•перед твердим і перед м'яким складом•). А
, 

в примітці тут-же аrадану відмінність рефле

ксів зам. е перед твердим і перед м'яким складом він плутає з від:м'нністю ніс < же• і 
ніс <; ное•! 

В розділі •Діялектична зміна дифтонгів на монофтонги) вра.ашє нас схе
.
ма, яку дає-

автор для фонетичної еволюції о. Він встановл.нє Т!!КИ етапи: ное• > wyoc і> иуес t> uyuc > 
иис > иіс «на підставі ріжних рефле ксів о в накритому складі в півн. укр. говірках�, Ця. 

схема занадто застаріла. Вона найближче відповідає схемі Огоновського: уо - уе - yu 
- уі-'Ьь [й] - и - і (Studien auf d. Gebiete d. ruth. Spr. Lemberg, 1880, ст. 32. Про це міr
би довідатися П. Вузук і з моєї статті про дифтонги в •3ап. Іст.-Філ. Від.» ІІ-Ш, ст. 117, 
прим. 3). Але·Ж nід праці Огоновського відділяє П. Буву 1 а 44 роки, а тому треба було-б,_ 
щоб він докладніше обгрунтував, чому схемі Огоновського він признає найбільшу реаш.

ність, поминаючи всі пізніші АОС-ліди над цим:питанням. Адже .нено, що схема ця Цілком 
збудована на різних графічних П()3наченнях.дифтонrів і монофтонгів, що в окремих ді.нлек-

тах позаміняли о, а не на дослідженні його рефлексів в живих говорах. Далеко реальніше 

у.нвлав цей процес уже Шахматов, угадуюч
'
и передостанню стадію ііі (поряд з 'ЬТі в инших діа

лектах). На літературу, цьо1tу питанню присвячену, П. Вузук. не зважає, навіть про неї. 

не згадує. 3амість доводів, що промовл�ши-б за його схєму, він обмежуєтьс.н голою апо-
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диктичністю: коли й можуть , мовллв, бути лкісь сумніви що-до стадіУ уе, то <зате цілком 
nевиими е останні», «в кождпму раві правдоподібним і теоретично необхідним з'нв1нетьсл 
визяаннл переДостаиньоУ стадіУ (пис)> (бl). Слід ціеУ стадії він бачить в різному характері 
зуб11ах нерfJд і з о (піс а твердим п) і перед і з е, 10 (ніс з. м'яким п), бо пересвідчився з 
власних спостереженнів над вимовою студентів з Одещини та Подідлл, що таке розрізню· 
Раннл в ідоме й пі вд . говорам півд.�укр. наріччл. Шкода, коли П. Вузук· висловлював свій 
поrдкд . тільки через те, що хотів бути оригінальним і самостійним в с11оєм.у погднді на фоце-
тичну евол:юцію о

-в укр. мові; такої" лег1юважности не мо·жна виправдати, а надто в підруч-
1нику іст.укр . мови. А що доводи П. Вузука наврлд чи кого ,переконають, можна бачити з того 
запитанн�, що вже ноставила йому критика: чому-ж в слові нив:з11ук и не змінився в і? (рец. 
Синявського - «Шлях Освіти» 1924, ч. 9). Коли зміна пис > піс б)' ла фонет:Ичною,то й ніш 
повинно бул:о дати піа. Коли Уй підллгало тіл:ьки те и, що чергувалосл з о, то чому має�ю і в 

словах ізол ьованих, що не знають такого чергуваннл, jj:K от ріадво. Коли П. ·Бузук, приnу
скаючи" цю зміну тільки в с1tладах за�tритих, полсннтиме С<учасну укр. фор:11у пив видивом 
инших від:мінків: пиву, пивом і т. д., то які_ на це докази дають па.м'ятники . Правд11, :ми 

можемо лег1tо угадати відповідь проф. Вуву1t�, бо на анадогічні питаннл вже доводилосн 
йому відповідати: очевидно, и. з о мало инший характер, ніж и з ·ь� та з і. Але чому-ж в 

такому разі П. Вуаук не пише.
, 
про це прлмо , а примушує пас догадувати сл. Не можемо 

згодитися' з автором і що-до стадії іс> < е і що <це іс> визиачаетсл в пам. через ю, у, і> 
(51, прим. 2). - · 

JІк «другорлдні:о· з'лвища укр. :мови коротко обговорено зміну етимологічного о в а 

в с1tладі перед а. (напр. багатий), що полсняетьсн асимілятиnним впливом дальшого а, і 
зм іну ненаголошених е, о в напрлмку до и, у. Аналогію до зміни е в и вбачає автор в 
півд.·ве.1п1tорускій зміні ненаголnшеного_ е. На мою думку, це метпдологічна помилка, зміни 
е в и в украі"нській мові (вл:асне в пі вденних ТЇ гово рах) неможна відрізнлти ·від пара
леJьної зміни о в у, а в ве,1ю. о руських говорах це тідьки частковий вияв рrдукціУ нена-

1·олошених гол:осних , бо-ж тій самій вміні разом: з е підллгають і 'а, т. 
Із з'лвищ консонантизму, що припадають на добу окремого існуваннл укр. м:оuи, 

спинлєтьсл автор перш за все на зміні .л, в у" (53-54) і· ці�ком слушно гадає, що сталасл 
цл зміна раніше від занепаду гдухих, бо її нема перед суфіксом -йк- (надруковано помил
ково -ьк-); отже виникло це з'лвище не піаніше від ХІІ в. Да.�і де1tількома словами збуває 
автор черrуваннл початкових в і у залежно від попереднього звука (не згадуючи нро 
<tналогічне черrуваннл і з й в тих-же умовах), тут-же подає й прикл:ади на вдмову в в 
кінці с1tлада лк у" з Свлт. 3бірн: 1073 р.; згадує за протетичне в перед початковим о дов
гим. Більше уваги віддає автор звукові г, що в праруській мові і навіть за найстаршсї 
доби укр. мови ВИІІІОВЛJІЛОСЬ буцім-то як g, а тільки в ХІІ в. (може навіть і в Xl) «починає 
звучати нк h» (55). Таку вимову передає напис осподаря на кн. Володимира Давидов�. ча. 
чарі (близько 1151 р.). Автор. забу11сл, а може й свідомо не вгадав, про Х. в назв�х Днін-

рових поротів у Костянтина Порфірогенета ВооЛ V'l)'Іtpci.x, 'Ocr'tpo�ooV['Іtpr.x.x, Шахматов
же вбачав у цьому Х доказ, що ці ноболгаризо�ані назви записав візантійський імператор 
11ід південного русина,-болrарське слово nраго той вимовляв з h .(�Введ в курс ист. рус. 
лз.• Петр. 1916, 81). Дуже імовірна думка Шахматова суперечить' пізн.ій хронології цього 
з'явища у Вувука. · 

· 

В дальшому викладі автор переходить до і або j післ:я . приголосногn. Тут зауважити ' " " 
можна тільки, що автор помиллетьсл, думаючи, що р не. подвоюетьсл в y1tp. мові , як і 
губні. На великому просторі півд.енно-східньоТ УкраУни звичайно вимовллетьсл подвоєне 
м'іше р: пірря. Окрім розгллнутих з'лвищ, в своему огляді 1;онсонантиз�1у спинлетьсл автор 
ще на зміні сполученнів К'Ьt, і'Ь�, Х'Ь� в ки, ги, хи т;� н� ствердінні губних, звука р, шипля

чих і ц. Автор вважає за ціл ком певні прикл:ади ствердіннл р в чал.-вол,» пам. ХІ в. 
(очевидно, помил:к.ово заr.�;ість ХІІ 'в.) написи: градуща в Виголекс. збірн. ХlІ-ХШ в" 
ух'Ь�щрапия в Арх. Лtстн . .  в. ХШ-ХІV в., і за менnіої певности п риклади цару, сотвороу, 
раствораетьсл та ин. в обох 3біри. Свлт. 3 . граматики А. Кримського, що· з неї бере 

ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО·ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІJІУ У.А,Н1 КН. V. 18 



РЕЦЕНЗІЇ 

автор ці 11ри к 1ади , віи мі l'-б и довід�тисл про «ухнщраше, ухЬІштравь) і в 3бірн. Свлт. 1073 р., 
а доuід Шахматова про звичайність та.ких написів у ст.-слов. пам'лтниках має однакову 
сrну і длл «гал.-вол.». і длл київських пам'лтників. Галицько-подідьські діллектичні форми 

.піра, подвіра супроти півн.-укр. пі'іі>jе, подвgрjе доводлть пізніше ствердіння: р: nlpa 
веде до nfp·a, а останнє з nlp'p'a ча з nlp'ja (пор. uustr'a О. В:юк, Yrpopycc:>- нар. с. Убл11 
G2, пlрє Верхратськай «П ю говір до

.
лів�ьІtИЙ) 17); відсутність-же подвоєного р' зам. pj свід

чить, я:к визнає це й П. Вузук, про те, що ствердіння: (помилково надруковмю <подвоєння:>) 
р «відбулось до асиміллції j або і" попередній шелестівці• ()8). В а?заці «Ствердіння: шип
лячих> П. Вузук не визначає умов цього ствердіннл в укр. мові: наводить прнклади 1 тільки 
перед и (по.мО'f'Ьt та инш.), не згадує, що перед і (з п;) звуки ш, рю, 'f в укр. мові м'які . 
Навпаки, рідзнаЧені в книжці Вузуковій випадки, коли «в сучасній українській мові за
ховує їьсл м'лкість шипллчих-, а саме-речівники на -ije (кл,оч,ч,я.), оруд. відм. оди. ж. р. · 

н,іч,ч,ю, 3 мн. лежя.ть, наз . відм. ми. гаря.ч,і - всі становлять тільки факти діялектичнІ, 
що мають бі 1ьше чи ��енше поширення. 3акінчує автор свій огляд історіІ зву

.
ків укр. мови 

хронологією звукових змін праруської та старо-у 11 раї 11ської мов. В хроно .1огії не знаходимо 
нічого нового супроти попередніх допіру обгов : \рених розділів, багато пунктів ·у ній , з 

оглядом на подані вже вище до поодиноких розділів уваги, здаються сумні\ними або й 
цідком безпідставними Кінцевий-же висновок пвrора каже, що «головні з'лвища укр. зиучні 
відбулися на протлзі XI-XV вв" але процеси XIV-XV вв. мають вже більш діялектич
ни� характер, і тому ми правкраїнською , добою можемо лічити час з ХІ та до кінцf! ХІІІ-го 
�бо до початку XIV століттл» (59J. На 'жаль, нроф. Еузук не іпередбачав можливости запи

т�ння від своїх допитливих слухачів: яка-ж доба почалася після XIV в.? 3апитаннл це 
має рацію - після праслов'лнської доби була доба праруська, після праруської- пра
вкраїнська , а що-ж було післл неі", адже вона тривала тільки д.о ХІУ · ст. І що таке 
«українська мова• в сьогочасному її стані? На Ці питаннл «історія укр . мови) в :виклаці 
Еузуковом:у відповіди не дає. 

Перейшовши докладно, від розділу до розділу, зміст «Еор. іст. ук'1. мови, ч. J:. 
П. Вузука, ми можемо, нарешті, зрезюмувати свої від неї вражіннл. Пій історії укр. мови 
чогось не стає, в ній есть якась невідповідність nоміж назвою і змістом. Виразніше: в своїй 
концепції історії укр. мови П. Вузук фактично майже не виходить із рамок ·найдавнішого 
періоду. Центром його «історіf» з'лвляєтьсf! праруська доба, а ціда книжка з біл�шим пра
вом могла-б зватися подібно до праці Шахматова «Нарис найдавнішого періоду історії укр. 
мови ', з доданими в дужках словами !ЛК діллекта мови праруської•, Щоб мої слова не зда
лися безпідставними, звертаю увагу на те, що в книжці своїй. П. Вуз ук оглядаєтьсл власне 
на самі ті з'лвища (принаймні що до вока,1ізму), котрими укр. мова вирізнилас л з мови 
праруської, лк приймають прихильники теорії пра руської єдности. В ній немає образа . у1>р. 
мови, лк певного тісніше в собі з'єднаного язиковоrо комплекса, що від самого початку ,свого 
життЯ, від праслов'янської доби, мав і власний діялектичний розвій і вла�ну диференцілцію. 
Адже автор цілком знехтував діллектологічні дані;-що доводять давнrо (давнішу від занепаду 

о, ь) відмінність північних українських говорів від инших - різну історііо в них о, е в 

склад·1х наголошених і ненаголошених. Так саме не згадав автор відмінної історії r:, т в 
північних і в південних говорах, побіжно тільки згадав про збіг 'Ьt з і, зовсім не згадав про 
діялектичну, але дуже пош11рену1 зміну 'а після паля га �ізованих в 'е, тільки в примітці 
(ст. 53) і невгадно висловюоетьсл він про .'а з 'е в речівниках на -ije !життя.) і т. д., 
хоч иноді ю·адує і дрібні діялектичні факти, напр. стве рдіннл ц (ст" 58). Всі ці з'явища в 

діллектичному розвою укр. мови, отже і в її історії, мають кардинальну вагу, але чп 
не тому забуває про них П. Вузу.к, що вони не зовсім відповідають його концепції істо-

ричної ·-еволюції укр. мови. 
· 

Підходячи до книжки П. Еузука перш за все JШ до підручника, за великий дефект 
книжки ми повинні визнати те, що вона не дає системи укр. вокалізму і консонантию11у 
в зіставленні їх з праслов'янсь:шми, коли не безпосе.редньо, то хочбп через Проміжні пра

руські. Ті .нкп гов.1рІІчИ п·;о вокалізм праруt:ького періоду. вилічує автор праслов'янські 
голосні, що перейшли й до мови праруської, але висловлюється неаено: <Праруською 
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мовою були одержані з праслов'лнської �10ви голосівки повного витвореннл - а, е, о, и, і, 

у ('ь�), е (т), носові н., ж, 'І>, ь, і) (29). :М:оже й тут недогллд, але той, хто матиме книж1•у 
Вузу1tа ва перший свій підручник іст. укр. :мови, :може подумати, що до носових належать 

.5 останніх звуків і що всі вилічені зву1ш повного витвореннл. В инших розділах книжка й 
'!'ОГО не дає. Не даючи системи вокаліз�1у і консонантизму в зіставленні в праслов'лнською 
чи навіть праруською, обминув автор,· лк ми бачили, ті риси укр. мови, що становллтJ> спад
щі�ну прасл. доби. 3 зазначеної кардинальної, на на·шу думrtу, хиби щєУ книжки, лк підруq
яика, історіл укр. мови в викладі Буауково:му набував уривчастости, делкоі" випадковости 
n sмісті при великій непропорціональносжі поодиноких частин, що часом і не залежить від 
ваги і характеру самого пптаннл, про лке/ автор rоворитF.. Непропорціонально t)агато лк на 

.підручник і подемічного тону. Автор дюби:ть полемізувати і дюбц_ть наділлти епітетом 
.помилковости або нелоrічности чужі погллди навіть тоді, коди питаннл зовсім не 
беаперечне (ет. 29, 52, 56 та инш.). Свої-ж иноді небевсумнівні висновки і думки 
.висловлює автор в надзвичайною впевненістю, лк це ми бачили вище (з них ми 
да:1еко не всі повідзначали - див. напр. примітку на ст. 44," в лкою :ми не поле-, 

_:мізували, чекаючи від автора докладнішого· обr:'рунтуваннл своєї думки в •Slavia>, лк він 
.нам заповідає). Що-до самого вмісту підруqника, то він вдебільшого складаєтьсл з nере
каау чужих nоrhя:дів на те або инше а'лвище--найчастіше Шахматова, потім Соболевського 

-і Кримського, иноді Сма.ІІЬ-Стоцьк0го. Троє перші (надто Шахматов і Rрпмський) стали і 
за джерело мало не всіх прик.чадів із пам'лток. Перекавуе чужі думки П. Бувук часом дуже 
.неточно, иноді дуже повверховно, що .ми не рав і відзначали в своїй реценвїі. 3овсім :мало 
огллдавтьсл він в своїй праці на діллІjктолоrіqний матерілл, а часом робить і фактичні помилки. 
Обіsнаність з літературою, укр. мові присвлченою, часом має. теж досить позверховну . 
.Згадати треба також . про зовнішні дефекти і mauvais tоц викладу: численні недогллди 
.(прпкдади було наведено вище), україніааціл пріsвищ (Шахматів; Донів, Білич), непотрібна 
часто українівація термінів ( «звучнл) зам. <фонетика») і т. п. 

Все вищенаведене примушує нас сказати, що «Короткій історjї укр. )ІІови» П. Бузу1;а 
!':ага то чого не стає, щоб визиа'Гн її ва цінне придбаннл в нашій новій науково-'Підручній: :�ітера
турі._ Спеціллістові вон� майже нічого не дає, а, лк підручник, має таку силу дефектів і-в самому 
.методі, і в фактичному змісті, що вони зовсім збещінюют.ь книжку.Потреба в підручникові 

, іст. укр.' мови дійсно відчу11..аєжьсл, але завдовольнити цю потребу не легко. Нерозрuбле-, 
ність і недослідженість укр. мови робллть це завданил дуже важким і вимагають від 

jстQРика, окрім обівнаности в літературою, ще й великоУ обережности та критичностн. Отже· 
,побажаємо, щоб в обіцлній 11-й чарині· своєї «Rop. історіУ• автор уважніше поставивсл 
·до свого завданнл і щоб у новому виданні свого підручника повиправллв ті '!Исленні хиби, 
що так гостро вражають в цьому першому виданні. 

Вс. Ганцов • 

. М. Гладкий. Практическим курс украинского язь�ка. Пособие для русских школ 
·на У крапне и длЯ: самостоятельного :цзучения .живо й укра�нской речи. 

2 издание. Научно-Педагогическим Комитетом Главсоцвоса допущено к 
употреблению в детучреждениях социального воспитания. Государствен

ное издательство Украиньr. 192,! г. Ст. 152 +ІІІ. Цена 60 коп. 
'. 

Великий попит на українізацію в останні часи викликає полву на книжному рин
. кові багатьох писань, що не завсіди завдовольнлють nотрібним вимогам. Серед цих книжо1• 
особливо негативно nиділлвтьсл підручnик М. Гладкого. Перше виданнл підручника М. Глад

.кого вийшло в світ в 1918 р., і, .як 1tаже автор, в тлжких умовах .. Але в того часу до 1924 р. 
автор мав змогу добре попрацювати над своУм підручником і усвідомити собі ті мовні 
srв ища, про які він говорить. На жаль, ми цього не бачимо і в другому виданні. Автор 
постанивсл до своєУ праці надзвиqайно неохайно-мабуть Ч()рез те, що надто погано ро3уміє 
філтюгію - та й наговорив у своє"1у підручнику такої плутанини, що тільки мщіtе 3бити 
3 пан'телику того, хто хтів-би повчитисл української мови � отого його підручника. :Можна 

··тільки дивуватпсл, ЛІ> автор міг пускати таку книжку межи люди. :М:р: не будемо зупnнл-
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тисн иа всіх огріхах �уперечност:'fх, що їх ми ' знаходимо, можна сказати, на кожній.; 
с1оріяці підручника, а завначимо лиш декотрі головніші, характерніші . 

Іде мова про речівники с е ред н ь о го роду (ст. 2±, § 22). На нодиться парадигма· 
длн склонення слів середнього роду •село>, «серце», (nисаннл», звідки видно, що кличний: 
від!ІЇнок збігається в на вивним. Далі· в § 23, де наводяться різні поясніння до цієї відміни, 
говориться: «3вательнЬІй надеж ед. числа некоторЬІх имен на -к:о (тоб-то с е р е д н ь ого 
роду) имеет у-«сонечк:у !» (f'О.'!НЬІшко), «кониченьку!» (уменьшительное от «кінь) = конь) , 

•соловейку!» (соловушка)>. - Виходить, що «кониченько-, •соловейко» - середнього роду, j." 

тоfі, хто буде вчитиен за Підручником М. Гладкого, напише: «м о є кониченько >, •мо є со:�о
вей1tо• . 

На ст. 13., § 11 М. Гладкий навчає читаУа (та · .шбонь і сам тому щиро вірить), що 
с.:rова серед. роду на я «б а ж а н н я• (р. теж: бажаннн) і «х л о п's• (р. •хлон'ятn>', •умень
шительное от хлопець= мальчик•)- належать до однакової морфологічної категорії! :Коли-ж 
ми маємо перед закіяченннм я в «бажаппя � подвоєну приголосну (пн), а в «х.юп'я маємо не-· 
uодвоєну, то це лиш тому, що «губнЬІе не удваиваются» 1). Піднісши чи1ачеві таке філоло
гічне безглуздл, м. Гладкий далі (на ст. 24, § 23) знов. дає ot· ь яке правило про слова 
середнього 'Роду на я: •Имена на я перед окоичанием удваивают со гласную : •нисаnня" 
•бажання>. Не удваивают соглаоонх перед я корни, оканчивающиеся на две согласнь1я: 
«щастя• и корни на губную или р; <здоров'я", •пір'я•. - Ввідси читач повинен вробити 
висновок, що треба� Писати не •те.л.а•, а. <те.л.ля•, не «кошеnн», а •кошеnnя• і т. и. І хоч 
нижче в § 24 наведено зразки і цих речівників: •теля•, «лоша•, але ·хто читає підручник 
м: Гладкого, той так і не зможе. вияснити собі, чи воно так і чому воно так? чому •ве
сіJІлл• і «бажання• треба писати черев подвоєну шелестівку, а �тел.а• і « кошеня» не ч·ере3 
под воєну? 

Обговорює :ІІ. Гладкий відмінювання слів чоловічого роду - і отак формулує пра-· 
ви10 для кличного відмінку однини (ст. 22, § 20): «На в имеют (кличний відмінок чолові
чого роду) слова на т в е р д  у ю -еоrласную•. - 3начпть, тре.ба казати: «діде!> •сипе»! і т. д. 
Але ·Jit у тоrо самого М. Гладкого рядком вище наведено «діду!', <сипу!• в супереч його 
власному правилу. / 

Іде у М. ГJІадкоrо мова �ро відмінювання слів ж -і н о ч о г о  роду (ст. 27, § 28): «Родn
тельнЬІй пад. ми. ч. (жін. роду) - qбьшновенно чИстая основа: «вода - вод, хат, баб, верб• 

-і т. д" «но имена, оканч1ша:Ющие1'я на г л а с н у ю - •шия», •дія>, «поділ» -- имеют в род. пад. 
мн. ч. окончание на й -•ший», •дій>, «подій:• и т. п. (так. і в. І вид" ст. р2). Очевидячк.и, У 
читача-иеукраїнця виникає питання: ну а «баба»; <хата•· на що .кінчається? на голосну, чи 
на- шелестівку? Лено, що на rодосну. В такому разі,' аrідно а правиJІом м. Гладкого, чи 
не треба часом каватИ й писати - «водай>, «бабай>, «хатайь?! 

Далі тут-же (ст. 27) чита'є.мо у М. Гладкого: •а) На -ів (маю1Ь родовий ві)Імінок множ.)· 

имена двуслОЖНЬІе (Ж. р.) С ударением·во MHOXteCTBeHHOl\I ЧИСЛе на КОНЦе, напр. <бабИ»(бабЬІ)

«бабfв»; •хатJ. - •хатів, .•коровu» - •ко�ів> (хоч 'п'ятьма рядками раніше наведено «баб>, 
.хат) (так і в першому виданні ст. 32). Але читач дивиться на сторінці· 26-й на схему 
ціеї відміни і бачить: •річкu• (наголос на .К:інці) - •річок:», і дивуєтьс)'! , чому-ж не «річків?•· 
І потім - хіба-ж форма «корів » є вийняток із• загального правила? Хіба-ж тут сів·» е флексі я-, 
а не частина кореня! · ' ' · 

. 

Стор. 23-(3) в. •Дат\)льнь1й паде ж !ІН· числа оканчиваетсл на •-ам» ( «-лм»)- «людям», «го
стя��" •грошам•, <чоботям» и т. п" но на •-ім• могут иметь им�:на на м яг к у ю согласную и на 
«ж" •ч», «in», напр. •людім», «Іостім » , «коні111», •грошім�, чптан·l.м», «ч оботім» и т. п.>. І далі 
анон читаємо в l\i. Гладкого: <На -іх> .могут' имет� (місцевий: відмінок :множини) те-же 
(имеиа), что и в дательном ми. «-ім• - напр. «на людіх», «коніх», •ностоліх», чостіх». 

') •ХарактернЬІ украинские формЬІ с удвоениеІ\1: · весі.л.1.н», •бажапnя• и т. д.; соот
ветствуют они русским на -ье. Не удваиваютсл губнЬІе и звук р, напр. <безхліб'я• (от-
су ге rвие хлеба), «хлоп'я» (уменьнштельное от «хлопець• = мальчик),. •подвір 'я• и т. п.» 
(ст. 13-14). 
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чоботіх), (Так і в І ' Виданні) . І бідниjі ,читач знов мусить ламати собі голову: нк-же буде 
noчaтort від «штао:ім», «чоботім», •постолt.1и ? Невже •штані», <чобот і•, «постоді?> ') .. 

Траuляютьсл часом і 'лкісь просто дикі курйози, напр.- § 30 ст. 29: сДвойст веннЬІе 
формьr: дверима и ногами». Читач не розуміє, що це за така двійна форма «ногами>, і 
доrадуєтьсл, що це, мабуть, друкар�ька помилка, лких доси'І;ь є у під ручнику М. Глад кого, і 
що треба ч итат ь  <ноги.ма•, - і піде казати «руки.ма» і т .. и .  

Ще дикішого курйоза маємо' ми в грам;tтиці :М:. Глад кого на ст. 41, § 44, в розділі 
про заіменники. Наводить :М:. Глад кий таку таблицю длл від111іню11аннл <чий): «чий, чин, 
чає>, род . «чийого>, чиєї, чийого>, дав. «чийому, чиїй, чий1му» і т. д. - і додає архідику 
примітку: «:М:естоименил: <котрИй, самИй, .Я:кИй, такий- с�лонлютсл как чий>, (sісІ!). Инакше 
-еказати, за М. Гладким тре ба склонлти «котрий • ось лк: «к о  т р  И й, к о три н, ко т
р п�>, род. <к о т р и й о г о, к о  т р !І є 'і, к о три й  о r о», дав. «к о тр и й  о 111 у, к о  т р и їй, 

-к ()три й о м  у» і т .  д!!! 
,Особливо багато вслкої плутанини в підруч�икові . М; Гладкого в від ділі про діє-

слово. • 
Вгадаймо, наприклад, курйозне твердження: М. Гладкого, що форма «л був сказав•, 

ч1 бун смілвсл» - це, мовJщв, <с о  в е р ш е н  н ЬІ й вид» (ст. 51;1 вид. ст. 56). 
Плутанину, і не абн-лку, .ми знаходимо і JL правилі про •повел. -ніе 1 лица ин. ч" 

(ст. 51). «Оконrчание на ьмо имеют (у вольовому способі) глаголЬІ, оканчивающиесл во 2-111 
JІице ед. ч. повелит ель ного накдоненил на ь, напр. <приходь.мо_», •принось,мо», и т. д., но 
�журімо•, «варімо•, <бері.Мо). Ці останні три форми надруковано жирним шрифтом - неначе 
в однині rоворитьсл «варь>, «берь», і тому, мовліІв, треба було· б казати «варь.мо>, •берьмо>. 

Плутанина не аби-лка - і в правилах про утворення: •деепр-'1частил прошед. вре
мени•. Один__ раз :М:. Гладкий каже, що <лучше всего образовьrват ь деепричас; ие от формц 
nричастил прошедшеrо времени всех залогов :мужск. род. прибавлением окончания ши, 
напр. •знав - знавши•, •казав - ка'Завши• (ст. 57), а через дві сторінки вже виход ить , що 
«деепричастие» ут ворюєть ся: від <неопр. н-ніл>, бо :М:. Глад кий каже: «От неопределенного 

•J�аклоненил, отбрасьrвал окончание ти, образуе :м оба п р и ч а с т и л де йствите ль ноrо и д р. 
залогов, напр . от fСмінтися»-•смілвшись» и т. п. (ст. 60). І чи т ач 1ю-перше не знає, лк 
же Йому утворити «д еепри частие > , а по-друге: що-ж це будуть за форми - казавши, 

.знавши, смілвшись? чи «деепричастил>, чи •при частил)? 
Дивно, до ре чи, що :М:. ·Г.шдкий знайшов· в українській :мові соба причастил д е  й с т  ви-· 

те л ь  но r о залога». Варто було-б йому зазирнути хоч-би в книжку т-К:и О. Курило. Вона-ж бо 
ясно каже в св оїх «У вагах до сучасно У українсь кої літ 'е ратурної мови) (2 вид ., ст. J 2): 
«В украУнськ ій народній мові маємо тільки паr.ивні дієприкметники на нлtй, тий, а не маємо 

ані активних дієприкметників на -ч,ий, (в)ший, ані пасивних дієприкметників на мий». А 
отже М. Гл,щкпfі сміленько каже: «От неопределенного наклоненил образуе :м оба причастил 
действи тельного и Др. залоrов (sic!) (кроме страдательного), напр: <знати - знавшиu" 
«сказати --ска3авший» (60 ст.). Цим, він узаконює такі форми, лкі трапл лють сл, хіба, 

, в поганій українській літературній мові, але .нкі т реба викидати. Пустивши в свою книжку 
«знавший•, · «ска завший » , :М:. Глад кий дає право утворювати ще й гірші форми, лк от 
«смілвшийся» , • мивавшийся». Правда, в своїй таблиці дієслова він не наводить форм актив
них д іщ1рик�е тників минулого часу,- хоч у дужках і ставить •несу-ч,ий>, «знаючий>, каЖу чи 
в примітці: <формьr, употребллющнесл только в Іілохом люературном украинском нзьrке) 

-{55). Але на що.наводити такі форми, що Ух не вживає правдива українська мова? нащо 
. сілти attycь плутанину в головах своїх учнів 2). 

') В граматиці Є. Ти мче нка, з лкої черпав М. Гладкий, тут сказано: <Дат ний :мн. 
•.кінчить ся на «ам) - «панам», •коням>, але ймення на м'лку шелестівку і на ж, ч, ш діл
.JІектично мають теж кінцівку - «ім» (з давніх «С'.м», <ьом•): •конім•, СЧ'рошім», «гостім», 
«хлопцім•; «д і тім», те ж і «штанім», «чоботім» (в. 1. 104). А :И. Гладкий все це цоски дав до 

жупи . 
11) .В-І. Г.�адкий узаконює і т акі форми, лк •він ход е> (ст. 50, б). 
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До плутанини веде й категоричне твердження :М:. Глядкого, що <приЧ:\СТИе страда
тельного залога на ний ми образуем от настоящего времен 1·, отбрасьша.а оkончание У, ю от· 
формь1 1-го лица настоящего времени и прибавлю� е-пий, є-ний (ст. 6(), § 65). Значить, ПО' 

Гладкому, пасивний дієприкметник від «пишу> буд'е <пИшений>, від «куплю> -- буде <r1упує
ний», від «мордую• - •мордуєний> і т. д., і т. д.1 

Часом :М:. Гладкий дає читачеві не самісінькі правила, ба відважно долучає ще й quasi: 
філологічні по.яснінн.я до них. Хоч sдебільша він тихенько списує свою <філолшію» з чу.ших: 
Іtнижок (тільки не називаючи Ух), але й тут йому щастить не більпіе, ніж у правил�х .. 
Спинімось на декількох прикладах. 

От. на ст. 7, з приводу загально-встановленої ортогріlфії <n'.ять», «бур'ян>, <кар'єра», 
і ин. (з апострофом) він, надлгаючи на себе тогу знавцл вслких наукових транскрипцій· 
завважає: <3накоJІІ 'в н а  у ч н о  й т р  а н  с крип ц и и (= в тій, яку знає :М:. Гладкий) nбо
значаетс.я млгкость согласного, позтому в украинской литературе апостроф, вероятно, ВЬІЙ-· 
дет из употр_еблени.я, и будут писать про�то: <п.ять», <бурлн», •карєра• и ·проч.». - Хто 
справді знайомий з системами наукової транскрипції, дл.я того ясно, .яку ціну маютr. т:ші 
віщання і віщування М. Гладкого. А що дл.я малот.ямущого читача вони шкодливі, так се 
певне. 

У відділі про «благозвучне» М. Гладкий. знов, мовляв, філологічно по.ясн.яє, що, кол�r 
украі"нець каже «горіх» замість <Оріх», так, се тому, що «начальнЬІй гласнь1й звуgит г р  у б о, 
и у1,раинск11й .язьш закрuвает его приставкою (ст. 9, § 6). В чому полягало-б ч р у  б о е· 

звучание• слова •оріх», коли�б до нього не додавали г, цієї «філологічної> тайни 01tрік 
'!\{. ГОІадкого ніхто не змі�;µ>ує. Хто знає італійську мову, той може згадати близькеє своі"ми·. 
звуками італійсьн:е слово «О r ес с h і о> і згадає, що воно вважаєтJ>с.я з·а один із зразків 
високої rармонійности італійської мови.-3а одним ходом завважюю, що механічно чер
паючи свою мудрість із чужих д.Жерел, зовсім дурно зарегістрував J\{. Глад1шй •п р и ста в к У 
звука г» (там-таки "на ст. 9-10) в словах •гарбуз» (порівн. татарське «харбуз», перське 
•Харбузе»), «Ганна» (пор. жидів. •Хана», нім. «Hanna»), •Гумань» (порів. польське «Human» 
і наще старе актове «Гу мань>) та мабуть і сгиндик» (порівн. арабо-перс о-турецьке <hинді», 
сhинду» ), бо в цих словах ·ми :маємо г не призвукове, а корінне 1 ). Коли-ж російська ви
мова не знає в них звука г (по-росіfіськи: «арбуз», <Умань" і т. п.), то це .я.вл.яєтьсн лиш 
снідоцтво�1 того, наскі.нки небезпечно в вирішенні філологічних питань про h (г) вихо--_ 
дити з фа�tтів мови російської, наче з .якоїсь непохитної основи.-В тому' саJ1ому § (ст. 10) 
:М. Гладкий; ро:зводить самотужки трохи иншу, але аналогічну філологію. «В словах, н е
у ДО б Н ЬІ Х ДЛ .Я Пр О И 3 НОШ е НИ JI, начаЛЬНЬІе ГЛаСНЬІе О И Є ОТТТадЦЮТ, напр. <OripOK -

гірок», «Опанас-Панас», •Катерина (себ-то зам. <Екатерина•). Шкода, що :м:: Гладкий, 
безбол:зко кинувшись у фонетично-філологічні толкуванн.я (або, краще сказати, не зумівши 
прочитати до путт11 підручни,к Огієнка 2), не спробував нам полснити, .�ше-ж •н е у д о  б с т  в о 

дл.я произношени.я» вхитривсь він добачити в тих словах: «огірок», «ОЇ1анас•І Та мабуть
же й філологом не треба бути, щоб переконатися: і <Огіро1Р, і •Опанас» - це слова аж 
надто •у д о б н ЬІ е для произношени.я», ідеально «удобнЬІе».-Що-ж до ймення <Катерина>, то 
коли-б М. Г.1tадкий був здатний хоч трохи самостійно поставитисл до філологічних питань, 
ми"б його спитали: хіба-ж тут українська мова втратила «н а ч  а л ь  н ЬІ й rласнЬІй e»'r 
Грець1ш форма Ka{}-aptV'f) та латинська Catharina .ясно показують (звичайно, лиш тим л1�- · 

д.ям, котрі грецьку та латинську мову знають), що нілкого «начального гласного е» в цьому 
йменні і не повинно бути, а коли, скажем, у росі.ян воно звучить «Е1tатерина», то це в них 
сталося за аналогією іменнів <Елисавета>, <Елена» і т. и. 

Або от іще зразок <філологічних- по.яснінь у :М:. Гладкого. В § 41 �ажучи про слово 
" <ласкав> (= любезен), М. Гладкий додає: •в на конце у с т  р а н и л ос ь в ВЬІраж�нии •буд�.. 

1) Це все так. Ред. 
2) Нижче (стр. 273) 'ми побачимо, що :М:. Гладкий нишком списав цей уступ з <Курса" 

Ів. Огієнка, але, не розу»іючись на філології, перекрутив Огієнка до невпізнання: нео· 
зумів навіть гаразд списати уже готовий текст! 
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.Dаска> = русск. «пожалуйста» (ст. 37). Ніяке в тут не <устранилось», бо в вислові <будь 
.11аси:а> (так само, як у висловах «будь ласка ваша>, •з 'ласки вашоУ•) ми маемо і м е н н и к 
<ласка>, ,а не прикметник <ласкав». Кажуть •будь ласка) і до одніеї людини (нарівні 3 
<будь л:� ска») і до багатьох людей (нарівні 3 <будьте ласкаві»). 

На ст. 29 :ми бачимо у М. Гладког{) <філол{)гічний• екскурс навіть у царину �10ви 
французької: сМ о л од о щі = молодЬІе лета, а м о  л о д  іст ь = молодость; аналогичное 
имеем и во французском язь�ке•. На жаль, М. Гладкий точніш не зазначає, що то за аня
логію має тут французька моІ1а в українською; а.іІе можемо подати до відому М. Гладкого: 
хто справді знає франnувьку мову, той, приміром, нашу, фразу: «минули мої молодощі» ніl 
КОJІИ не зважиться ,перекласти: «меs jeunesses sont passees•. 

Візьмім ще <філологічні» приклади з відділу дієслів. До слова •понарозказувати• 

М. Глад1шй робить примітку: «С и з тут сливаются (?) в одно З» , (ст. 62). А чому треба 
писати «порозсіювати>, не зливаючи с и з в одно з? {Треба буЛ.о сказати; що в «ровказу-_ 
вати• ми :маемо діло з ч'истим коренем:, «каз», як і в «казати•, а не з нарощеним <с-каз» ). 
Або, знов, на ст. 47 М. Гладкий . пояснює: «Неопределев.ное наклонение в украинском: 
нзьше не считается «наклонением», а щ�едставляет только начало глагола» (47). Ну, 'а в ро
сійській мові воно вважається за «наклонение»? 

Таку-ж плутанину й по�шлки зустрічаємо :ми і в відділі «Синтаксис». Обмежnмося 
на одному прикладі. У § 1 1 2 М. Гладкий пише: <Местоимения «котр.Ий, которий, якиї;» -

употребляются чаще, не как с о ед и н и т ел ь п ЬІ е в относительнЬІХ предложениях (заме
няемЬІх «що»), а как о т н о  с и т  е л ь н ЬІ е и вопросительн11е; напр.: «котрих дівчат - то 
матері не ІJ)'Стили в дружки, которі - й самі не пішіи.-Підем, може· й зажнемо якого 
снопа» 1 ст. f8). Тут треба було-бМ. Гладк< му сказати не •относительнь�е>, а «неопределеннЬІе» , 

бо «относительнЬІе» - те саме, що і <соединительнь�е». А на вживання цих займенників яrt 

«вопросительньrх» і не дано при�tладу у М. Гладкого. 
До безперечних хиб «Курса• М. Гладкого належить і його нахил подавати мало,обіз

нано:му російському читачеві дуже л о к а  л ь  н і, вузько діялекти•1ні форми, яких теперішня 
J·країнська літе1.атурна :мова уникае. Декотрі в таких локалів:мів вражають, правда, не 
сильно, але декотрі-дуже сильно. Не сильно вражає, пр иміром. форма порівняльного 
ступіня •rущий� та «товщий» (ст. 36) вам. звичайних українських «густіший» та «товсті
ший), або <сто рад» (ст. 23) замість «сто разів», або «сосна-сосен• (ст. 28) замість зви
чайного, повсюдного укра,їнського «сосон•') і т. и. 3ате,• вовсім У-едобре виходить У 
М. Гладкого його отаке категоричне правило: <Слова, начинающиеся со ввуrtа о (такі, як 

<один>, (Останній»), о б м к н  о в е н  но (І) тер.яют 0то о, если предьrдущее слово кончается 
rласнЬІм звуком, напр.: «це не'дин день пройде•, «до'станнього слова» (ст. 10). Таке явище 
навіть у живій простонародній мові збвсім не належить до «обмкновеннЬІх»,, а в те11еріш
иій літературній- тим паче. Або, внов, не випадало М. Гладкому в параІі,иrмі на ст.' 41 

навчати російського читача, ніби поруч форм «всею ніччю, всією піччю, цЕJю ніччю, цією 
піЧ'чю> щжна вживати форм: «в с і16 ніччю, ц і�6 пічч�». Це вже дуже й дуже'нелітера
турний локалізм. Ще гірший локалізм вам. •речей» або «рі чей• казатИ: «речі6'» або «річ• (ро
довий множини (ст. 29). На жаль, таких локалівмів е в М. Гладкого рясненько, але ми СІІИ
нимося ще лиш на двох. 

На ст. 15 М. Гладкий наводить виклик «'{у/» (в �чуеш•) = рос. •слЬJшь!». Може бути, 
що в рідній rовірці М. Гладкого виклик <чу!» значить «слЬІшь!». Але скрізь по Україні 
rукають •чу!» спеціяльно на с в и н ю, коли хтять її погнати геть. (Це зазначено і в Грін
ченка, т. ІУ, ст. 473: <Чу! междом.-Крик'Ь, которЬІМ'ЬПрОГОНЯЮТ'Ь свинью. •Чу, а то стопчу!»). 
Сміх буде, коли якийсь росіянин, навчившись укра\'нської мови за «Курсом» М. Гладкого, 
віsьме скрізь перекладати російське «сль�шь!• через «чу!». 

А вже-ж зовсім вле виходить у М. Гладкого § 30: «Слово м ати или пе С'Клоплется" 
и.11и склоннется так: •матері», •матір», «:матір'ю» и т. д. •(1·т. 29). Бачимо, на першому місці 

1) І в здрібнілих формах цього слова ми зnичайно теж має��о лиш о. Порівн. хоч-би 
в словнику Грінченка, т. IV, ст . . 170, такі приклади, лк «сuсонка», •сосонька», «сосоночка». 
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:М:. Гладкий навчає р осійськог.о читача, що украУнське слово <мати> зовсім ся е с к л{}
н я ет ся»! Це-ж дика р іч, бо що-ж то вийде, кол� читач, по с л ухавшис ь М . Гладкого, за
мість «дочка з мат ір'ю) зачне говорити: «дочка з мати ! > . Та думаємо, що і в своєму р ід
ному: сел і М. ГJ,І.адкий не міг почути <з мати> замість сз мат ір 'ю» , а попросту чогось тут 
нап лутав. 

:Ми могли-б іще підкр ес.шти багать инших недоречностей у ··Кур сі) :М. Гладкого (між иншим і те, що в нього нема ніякої" послідовности в п р а в о п и  с і) . Почас ти це :ми вро- . 
били в иншім місці'), а докладніш у се прказати - р іч фізично неможлива, бо у :М. ГJІацкого 
нема жадної сторінки, де не було-б яко)·сь помилки чи недор ечности. Скажемо попр осту: 
бідні ті діти, які вчитимуться української мови з пЩручника М. Гладкого! Добр е · вони 
попокр утять голівr>ами! Адже як довіду ємось з заголовної сторінки «Курса», підручник 
:М. Гладкого «Научно-Педагогическим Ко'>Іитетом r'лавсоцвоса допущено к уп отребJІению 
в Детуч реждениях Социального воспитания>. Бідні і ті дорослі р осіяни, які тепер, підчас 
украі"нізації державного апарату, захтать вивчити українську :мову, спрепаровану у 
l\[. Гладко го І 

Нарешті зупинимося ще на одній рисі книжки М. і' ладкоrо. Розглядаючи його під
р учник, ми бачимо, що в ньому є цілі параграфи, а то й цілі сторінки, спи с а н'і з Тим
ченка та Огієнка чи звідки, так що с л о в о в с л о в о, иноді з тими самими прикладами. 
(ТілЬки иноді М. Гладкий вставляє декі лька своїх прикладів. а часом не робить і цього). 
В 1918 р . (в І вид.) списував М. Гладкий з <Граматики» 'І,'имченка вид. Н107 р., а в 
1924 р. (в 11 вид. ) і з <Курса- украинского азика» І. Огієнка (19'18 р .) і з граматики того-JІt 
'ГJlltИ 8. Тимченка вдд. 1907 р. і 1918 р. Ось цьому дока3и : 

е. Т и м ч е н к о, Гр ам. 1907 р. ст.100. І м. Г л а д  к и й  (І в. ст. 2!, 11 в. ст. 21). 
На а мають генітив [слова чоловічого р оду, Окончанія на а (я) имеют имена об щие-
М. М.]: ймення конкретні, загальні, цеб-то конкретнЬІе, т. е. имена лиц, ж ивотннх , 
н11зви осіб, звір ят, мір, танців, місяців, месяцев, мер, танцев и пр. (Ідуть приклади). 
днів тиж ня і ин. piчej:j: (ідуть приклади). 

На у мають генітив: 
1) ймення уявні, змислові вражіння, 

наnр .• 
2) ймення. збір ні й матер іальні, напр. 
3) йменна н�животні на й,.,н:аnр. 

4) чуж оземні слова неживотні, напр. 

Окончания на у (ю) имеют: а) им:ена 
отвлеченнЬІе, впечатления органов ч увств, 
нап р. 

б) Имена материальнЬІе и собиратель нЬІе. 
в) имена предметов неодушевленннх на 

й, напр. 
г) иностр аннь�е названин предметов не-

одушевленнЬІХ, напр. 
В цих параграфах М. Гладкий наводи ть і ті ІІ]/'Иклади, які є у Тимченка, долучає 

й декілька своїх. 
Т и м чен к о  

5) Опр іч того: тину, ранку, дощу, гробу, 
морозу, Дону. 

Деякі слова мають обидві кінцівки: (при
клади); часто з цим зв.явана р іжниця в 
значінні. 

8. Ти м чен к ()' Гр. 1907 р . . ст. 108. 
в) о і е в кінцевім складі мінаєтьса на 

і· ворота - воріт, долота - доліт, озер о -. 
онір, плече - пліч, колесо - коліс; але: чу
дес, небес, дерев, решет, веретен, дж ер ел. 

1) Див. < Біл:Ь шоnи к» 1\124, 13 листонада. 

Гл а дки й  
5) Ероме того; пе р в и ч н !І! е (?)

ти:ну, ранку (хіба «ранку� первісне!), дощу, 
гробу (и гроба), морозу, р ову, Дону. 

Некоторь�е слова имеют окончания на 
а и У, и тогда часто изменяется и уда
р ение (приклади - три в гр ам. Тимченка, 
три - М: Гладкого). Иногда при зт9и из
менается n значе ние (ті.11ьки два приклади 
з грам. Тимченка). 

М. Г л а д к и й (І в. ст. 29, 11 в. ст. 25). 
В закрЬІтом слоге о и е перехода r 

обЬІчно в і - се.11.0 - сіл. І далі 11сі п ри
клади з грам. Тимченка,. 
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І. О r і е н ко: Еурс § 24, ст. 49. 
НачальнЬІе rласньtе а и е, особенно в 

'CjJOBax :МНОГОСЛОЖНЬІХ, неудобньtх )ЦЯ: произ
ношения: 1), иноrд-а· отпад·1ют: огурок = огу-

1рец - rур:ж, Олександер - Лександер, 
Есапдер, Олесь - Лесь, , Овдокіл - Докіл, 
Опанас - Панас, Екатерина - Катерина, 
Іерусалим - Русалим, около - коло, ого
род - город. 

§ 66, ст. 78. 
Полноrласие в украинском лзьше со

хранилось в полной силе; именно, на 
месте древнеславлнских ро, ла, pro, лrо -
в украинском лзьtке находим сочетанил 
оро, оло, ере, еле: ворота, здоровий, по
рох, голос, волость, берег, жеребець и мн. 
др. ,то же самое лвление известно и язЬІку 
русскому; но в русском лзЬІке, особенно 
литературйо:м под влилние:м я:зьша церков 
но-с11авлнского, весьма много и 1tратких 

·славянских форм, чего украинский лзЬІк 
Почти не знает, - он отличается большим 
употреблением полногласнт�х форм: борош
но, борозна, моторошно, ворог, ворожий, 

,сторожа, охорона, солодкий, полон, полом'л, 
{)Холоджувати, Володимир, середа1 чер·еда, 
оберемок, перечити, тверезий, через и ми. 
др. Прис'rавка пре употребллетсл редко: 
превесело; а '(,рез совсем неизвестно. 

:М:. Г л а д к и  й (П в" к ст. 10). 
Наоборот, в словах неудобнЬІх длл nропз

ношения 1) начальнЬІе о и е отnадают 
наnр.: огірок - гіро1t, Олесь - Лесь (Але
ксандр), Докія (Овдокіл - Евдокін), 
Опанас - Панас (Афанасий), Катерина, 
горJд, коло (около, возле). 

Ст. 13, § 10 (П вид.). 
Полногласие в уsраинскоИ язЬІке н:�

блюдается в полной силе. Вьtражаетса оно 
в том, что на :месте древне-славянских ра, 
.ia, pro, лrо в украинском яз. находи:м со
четания - оро, оло, ере, еле, напр. порох, 
ворота, <'Оро:м, голос, берег и др. То же 
самое явление имеет :место и в русскои 
язЬІке, но в нем очt>нь много и кратких 
слов, в то время:, кait украИ�ский язhІs 
отJМІчается большим уnотреблением полно
:Г ласнЬІх форм: борошно, борозна, :мото
рошно, ворог, ворожий, сторожа, охорон·а, 
череда, середа, солодкий, тверезий, через, 
приставка пере ( = пре), И 11 р. 

r Надо заметить, что в nолногласних в ПОЛНОl'ЛаСНЬІХ формах звук о не пе· 
-формах звук о не переходит в і, исключая реходит в і (по закону ікання), кроме слов: 
·только слов: сморіІІ, поріг, моріг, да в род. сморід, поріг, моріг, и форм род. пад.: корів, 
•пад. ин. ч.: корів, доліт, беріз, воріт. голів , воріт. 

§ 23, · (•т. 48-49 у О г і є н  к а  3) ст. 10 у Г л а д к о г о. 
Це у :М. Гладкого трохи не дословно переписано зо в с і м  а прикладами з «Курс11• 

1. Огієнка, (в кі нці тіль1tи :М:. -Гладкий наводить кінка фраз на пр,иклади Огіепка і на -де
лкі евої), при чому :М:. Гладкий за Огієнком таки наводить дану в Огієнка філологію' д.1л 
«Ірпінь» (первоначально ропа= влаrа, р'Ьпінь, рпінь). 

Далі - О г і є н ко: Г л ад к и  й: 
· Весьма часто в таких случаях появ� 

ллется неоргаиическое о: Оксана , {)дарка, 
-Оселедець, ортуть и т. д· 

Грам. е. Ти 'м че н it а 1907 р" ст. 23'. 
Опріч того усталилася :мін:� о 1 е навіть 

в відкритих складах, коли такий скл�д при
ходитьсл перед суф" де о і е з глух и х  • і 
ь, ,напр. кінець, кілок , :місток, камінець 
брівок, ластівочка. 

В таrшх 'же случалх появллется и о: 
Оксана (Ксения), Одарка (Дарьл), оселе
деJЬ (селедм) и др. 

м. Гл адк и й  П вид., ст. 12, 
І остае І'СЯ вм. о и е даже в открьrтьtх, 

сдогах, если таковой ело� стоит перед суф., 
В коrором О И е ІІ [JОИСХОДИТ ИЗ даВНИХ ГЛУ
ХИХ • и ь - 1:1;інець, кілок, місток, камінець, 
брівок. удівець. 

1 ) Найважнішу увагу Ів. Огієнко:- <особенно в словах :мно г о  сл о ж н ЬІ Х» М. Глад
_к:Ий викинув - і че рез те, як ми бачиди (ст. 270), сл'ово •огіро1Р зробилося у :М:. Гладкого 

<неудобнЬІ:м для произношенил>-
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І таких прикладів, коли · М. Гладкий, так і скажемо, д о с л о в н о  с п и с  у є з свої' 
д1керел, можна навести чимало: пор. Грам. Тимченка' 1907 р. ст. 103 - і Глад. 22-23; 
1111мч. lІl=Глад. 28; Тпмч. 45=Глад. 30, § 32, 1; Тюrч. 50, 52=Глад. 31. § 33 . в, г;. 

Тимч. 42, 43, 53 = Глад. 31 § 34, а, б, д; Тимч. 63 = Глад. '36, і т. д.; Огієнко: «Двійне чисдо• 
§ 150 = Глад. § 16, і т. и. 

· 

Списуючи з своїх джерел і не розуміючи їх гара3Д, або не вміючи вчитатисл добре 
n них, М. Гладкий часом проминає найголовніше, і через те виходить у нього або нелсність,. 

або дика плутанина. Ми вже бачили один приклад (ст. 273), коли, переписавши Огієнка з 

пропуском найхарактернішого полсніннл, М. Гладкий заніс ім'л <опанас» до категорії с.11ів 

•пеудобнЬІх длл прои3ношенип:•. ,Таких прикладів можна навести чималенько. 

Так, списавши з граматики Тимченка трохи не цілу сторінку про «іканнл» (Тимч. 
кінець 21, 22-23 = Г;1ад., кінець 1 t-12), М. Гл:�,дкий проминув у 6. Тимченка увагу 3, а 

в ній - усенька вага, і без цеї уваги весь той п;tра�·раф длл звичайнСJго читача залишаєтьсл 
незрозумілий (бо треба було лсно сказати, в лких закритих складах основні о і е пере:-· 

ходлть в і). Або, знов: на сторінці 111 у 6. Тимченка сказано,ще генітив множ. (жіночого 
роду) звичайно лвллє собою чистий пень: «рана - ран, вода- вод». М. Гладкий повторює 
за Тимченком це саме: «Род. пад. мн. ч. [жіночого роду] - обьrкновенно чистал основа: 
в да - вод>, далі - наводить свої приклади: «сестер, хат, борід, баб, верб, губ, жаб» 

(ст. 27), а потім забувши про свої власні приклади і не В '!итавшись далі добре в "підручник. 

6. Тимченка, він каже, що родовий відмінок на ів •имеют имена двусложнЬІе с ударением 
во множ. числе на конце: бабИ - бабів, хатИ - хатів, также сарна - сарнів, 'крупи - крупів, 

1tо0рова - корів, мушлл - �1ушлів; от свинл - род. свиней•. Очевидлч1ш, у читача підруч
ника �t. Гладкого не може не виникнути непQрозуміння: та лк-же нарешті трf'ба? чи баб,_ 
чи бабів? чи хат- чи хатів? чи річок, чи річків? А. вел цл плутанина виникла саме тol\ly, 
що М. Гладкий не зу�1ів переписаги Тимченка до пут'rл. У ·Тимченка тут сказано: «а ле 
мають·[ =можуть мати, М.М.) генітив на ів по а н  а л о г і ї з і :мен н л м и  І (=першої де
клінації, цеб-то чоловічого роду)йменнл двос1,ладові, що :мають у множині на�·олос на кін-· 
цівці: паннИ-- панн{в, хатИ- хатІв, б:�бИ - бабІв, сарна - сарні в, мушл .а - мушлів; іноді -
брехнів; від свинл - свиней». А.бо, знов, можна зазначити плутанпну у М. Гладкого, ко.1и 
порівнлти Ти:мч. ст. 107, § 225 і Г.11адrtий § 23; Тимч. 104 §§ 214 і 218 - Гладкий ст. 23: 
«Дательн. и предложн. > :множини. Й инш. 

А. вже-ж там, де И. Гладкий, хоч трошки одходячи од своїх «джерел» (Тимчею1а, 
Огієнка і инш ), иробує сказати щось самостійне, він виавллє повну безпорадність. Списав
ши, приміром з граматики Тимченка цілу сторінку 21), М. Гладкий мтавллє § про речів
н 1ки чодов. роду на Р, де каже, що ссуществительнь�е с с у  ф ф и к с  а м и  яр, ир, ар 
имеют в род . падеже а: каменлр - каменлра, жир - жира•; наче в слові �жир> звук ир 
буде суфікс! В фразу, Тимченка про кличний відмінок М. Гладкий додає од себе: •и на о. 

(кроме .:ко)» - і дає право від •тато» казати «та·rе!• Ми бачили (ст. 271), що на ду!шу 
М. Гладкого «соединительнЬJе :м:естоп:мениа» це пе те саме, що «относительнь�е>. І т. и" 

і т. и" і т. и. 
М_9жна дивуватисл, нащо Державне Видавництво захтіло видати в світ таку недо

ладню й плутану ко:мпіллцію, лrt •Курс» М. Гладкого. Це книжка не тіль1ш слабка з нау:-· 
кового погляду, ба попросту шкод л и в а. 

МихаІІло МарновськиІІ. 

"Евгений Бертельс: Персидский театр". Ленинград 1924; ст. 93 в 160, 

IV серии 
-
"Восточньrй

. 
театр", видання Російського Інституту 

:Мистецтв. 

внпуск 
Історії 

Цл невел:Ика. але на зміст багата книжечка читаєтьсл справді з неослабним інтере
сом, бо написана дуже жваво й цікаво ; а що автор сам орієнталіст,· � ми не знаходимо. 
в йоrо праці тих ллнсусів, лкі частенько трапллютьсл в російських книжках того сорту" 
писаних дилетантами. Еажалоса-б тільки, щоб транскрипціл арабських слів була точніша. 
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Напр. на ст. 74 6. Бертельс ;шше жіноче ім'н: •Суфпе» (а треба <Сафіййе• або >Сефійе•, 
араб. <;afijjah). Або, Знов, час-би вже орієнталістам називати мохарремськоr9 муллу-казнод;я 
•ровзехан» а не «рузехан" (ст. 20). Вже-ж бо в першій ча11тині цього слова ми маємо д1ло 
а позиченим із арабської .мови словом «ровзе" (чисто араб. ra,vdhah), в'корочений вис.юв 
замість повного «роввет еш-шегадеР ( = •сRд .мучеництва»). 

Найбільшу частину своеї праці присвячує 6. Бертельс перським релігійним n1істе
ріям,- тим драмам, які він, ідучи за звичайним прикладом багатьох инших орієнталістів, 
зве «та'зіе•. На жаль, він не силується освітлити історичними· свідоцтвами ч:�с, коли вони 
повстали у Персії. «Время их воанюtновения в точности неизвес'тно» каже він: <есть осно
вания сщ1зЬІвать их с укрепл·ением династии Сефевидов, т: е. с нача.�ом XVI ве1ш» (ст. 12)'; 

Це дае нам привід снинитися на цій точці ширше і подати той ��атеріял, який може 
освітлити цю справу точніш '). 

І. 

У шіїтів (в Персії, в Індії), підчас страсно1·0 деслтодневіл (перших десятьох днів) сnл
щенного місяця мохаррема з ІО-ю1 днем «ашура», одграваютьсл драматичні вистави, що ві домі у 
європейців під ім'нм •те'зіt» (=траур, жалJба). Сами перси, скіЛьки мені відомо 3 багатьох 
усних розмов з ними, так цих вистав пе називають.: вони під терміном «те'зіt> розуміють 

.r ет ь- у с ю сукупність того оплакування,_ що одбуваєт сл страсними дняnш: себто і по
рушлива проповідь мулли·-роввехана, і фанатичні процесії, і т. ин. - це все «те'зіЄ�; і таким 
чнном драма («1ІІебіr» або •те'зіє-r.ярдані•=•те'аійна вистава») є тільки оди н з м: о м  е н
т і в «те'зіе», або жалібного оплакуваннл 2). А проте, в европейській оріента.'lістичній оби
хідці цілком прищепилос.я пристосування тер.міна •те'зіе» сцецілльно до дрюш, і ми тел; -
умовно - можемо триматися такоЇ, не зовсім точи.ої термінології. Присвячено те'зійні ви ста ви 

Драматичному відтворенню легендарної історії страстей дому Аліевоrо, і вони дуже нага
дують собою середньовічні католицькі .м.істерії-«пасії». Од справжньої історії ці шіїтські 
11істерії ду:же одступа1оть. / 

3 якщо часу почали 1,1 персів виставллтис.я такі містеріУ- це не зовсім ясно, але е

нідстави длл висновку, що до їхнмJЇ теперішньої драматичної форми персь1шй шіїам дійшов 
цілиии століттями. 

п. 

Алій-, це четвертий халіф а р  а б і в. Його син Хосейн, що його вбили халіфи-омейлди, 
звичайно, теж араб. А загально відома річ, що в арабів іще перед ісллмом широко практи
кувалося оплаку1іанн.я lІІерців. Тому не було-б диво, колиб іще за омейядських часів (VII в), 
як загинув Хосейн, О)Ібувалося оплакування йоrо заг ибели (та на це lІІИ маемо й історичні 
вказівки). Пам'ятати - знов - треба, що вбито ХосеЙна в Кербелі, в l\{есопотамії, недалеко 
11ізнішоrо Багдаду, тобто в тій країні, де дуже дов1·0 жив культ семітського бога Адоніса-
'l'<l:ммуза, що його смерть оплакувалася особливими обрлда�1и. Тому деnо а-оріенталістів уже 
висловлював думку, що культ Таммуза вчинив свій вплив на церемuнії Хосейновоrо жаліб
ного свята, зіллявшись ів ним 1) . 3вичайно, що Перші та"і п:1акуни були араби, або инші 

') Секретареві моеї катедри :М. 3. Ле в ч ен ко в і складаю найщирішу подяку за тую· 
велику старанність, з .якою він допоміг мені обр-обитп мої сироні матеріяли. 

· 

2) 3-поміж європейців правильно одрізнле. терміни сте'зіе» та «шебіh» - Л. Полнк 
(Jak. Ро 1 а k: •Persien, · das Land iшd seine Bewohner» т. J, Лейnц_. 1865, ст. 340). Верезін 
ще .20 літ перед тим чув термін «шебіh», тільки-ж був дум 1в, Що це слово значить <теат
ральна ро:�я> (И Б е ре з и  н'Ь: «Путешествіе по сtверной Персі�;», Казань, 1852, ст. 344); 
Безперечно, що точну одміну поміж «те'зіе» і драиатичнш1 спектаклем знає і Едв. Б р  а Р. н 
(Browne ), автор найновішої <Persian literature in modeгn times (Кем бр. 1924), бо на ст. 29· 
він наводи-;ь лист одного перса, і в тім листі драма в11разно зветьсл «шебіh» або •те'зіе-rлр--
дані» = <те'зійна вистав·�». 

• 

з ) в: D. Eerdmans: Der Ursprung dei· Zeremonien des Hoseinfestes - в <Zeitschrift· fїir 
Assyriologie>, т. ІХ (В�ймар 189. ), ст. 280-307. 
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\е:м:іти Месопотамії. Тільки-ж можна догадуватисл, що й серед· чистих персів, 1tотрі почали 
)еліrійно шанувати шім'лть Хосейна, дуже рано розповеюднИ'всл звичай гірко плакати що
�оку за своїм свлтим. 

Варто зазна чити, що за омейядських часів (VП-VШ в.) свлтку вання Хосейнового 
зu11ттл одбувалося двобічно: бо коли Хосеі!:нові прих ильники свлшували той день плачем: 

сумом, то о :м: е ·й я д и та їхні. п рихизьни!і.и святкували його се ред радощів та /веселощів. 
<\.ль-Біруній, що жив, правда, пізніш (аа• у Х віці), але явлЯ:єт�сл одним з найточніших і 
rайнау коuіших :м:усулманських іеториків. виразно це підкреслює, в розд ; лі про :м:усу.11-
1�анські ·св.ата, в своїй «Хронології східніх народів) під рубрикою «Мохаррем�. От його 
�.:юва: «10-й день місяця-мохаррема зветьсл 'З.шура. Це день с ·авний, пречесний. Повідають, 
1цо пророк Мохаммед сказав: «Гей, люди! поспішайте один перед одним чинити добреє в цей 
�снь, бо цей день великий, б.1агословснний, ,- в цей день Бог поблагословив Адама» . І людІJ · 
�исоко шанували цей день Та й ось т рапилосл , що на той день припало вбиттл Хосейна, 
Алієвого сина: з ним і з його родом зробили те, чого ніде серr,д нілкого народу ще ніколи 
не робилосл і з найгіршими людьми, - <Загубили їх жаждою і мечем, спалили їх, розп'ялн 
іхйі rо.10ви, топтали їхні тіла кі;�ь 1ш. і вчинили той день злоповісним. Що-до о:м:ейлдів, то 
вони в той день одяглисл, прибралися .ак-найкраще , УЧ:f!НИЛИ св.ато, бенькети та гостювання. 
Це зрqбилосл звпчкою серед народу ('va жара р-рас�ю фі ль�єаммати єалл залика} за ча·
сів 1�ануваннл. омейядськоТ династії", та залишилося і після їхнього занепаду» 1). Вв.ичайно, 
що ті, кому. алідсью� пам'ять була снлтал, не брали участи ,n такому веселому сваткуванні , 
а навпаки - могли лиш тужити. \ 

. Відколп вамість омсйядської дпІtастії запанувала (УШ в.). ворожа Ум дІшастіл 
а б баси д с ь  к а  (3 родичів Пророкових ), ' шану.вати пам'лть Аліл й ;хосейна та їх онлаку 
вати шіїrи мо1·ди sовсім відьно, привсе.Jіюдно. Та й з д а є т ь ся, що, голосячи за своїм.п 
кумирами Алієм і Хосейном , та ходячи на прощу д о  їхніх могил, шіїти це 110биди тоді 
з певною ре.1ігійною т еа тр а л ь  н і с т ю: мабуть чи не випусrшли вони тоді в священних 
процесілх поодиноких таких людей, які мали цере�юніяльно аображат и собою Алія т,а 
його сім'ю. 

Певний натяк на це а contrai·io ми маємо в тіЙ недостойній п ар о д r 1, лку урлджав 
уже в ІХ в. реакційний багдадсьrшй аfібасидськи й халіф Мо тав ак ки л Ь (847 - 861 ), що 
одмовивсь од услких лібер:рь.них ідеfі своїх попr,редників. Я:кщо декотрі з попередніх халі� 

фів аббасидської династії ставилися до пам'яти алідів прихильно, то Мотаваюtиль добачав· 
у тому шіїтську єресь, не більше. І от, п і д 236 = 850 роком ми читаємо в халіфат· 
ських істориків таку звістку: «Цього року Мотаваккшrь наrtазав зруйнувати могилу Хо
еrфна сина Аліл і всі ті забуду аннл, що були ко.10 неї, а самеє місце могили -засілти 
сіяттям і полляти водою, щоб люди !Іе могли туди п риходити на пок:Лоніннл" Мотаваккиль 
страшенно ненавидів Аліл сина Абу-Талиба і його рід. Серед близьких. до його людей був 
якийсь 'Обада, танцюра-содомі1·. Цей 'Обада приn' лзував собі на черево під одіж подушку 
і одкривав свою лису голову, та й отак танцював перед Мотаваrtкилем, а співаки співали: 
<От іде лисий череван ь , мусу:�манський халіф!• тобто Алі!і. Мотаваккиль тимчасом пив 

вино й реготавсь 2)». Можлива рі ч (з
' дальших звістQк це буде видко виразніш), що цr,й 

сміхачівський танець-маскарад то яrt раз - була народія не на що инше, лк на свлщенні 
шіїтські процесії, в яких хтось перr,биравЬл за Алія або, хоч, звавсь Алієм. Такі процесіУ 
доти, за попередніх халіфів аббасидської династіТ, вільно могли одбу11атися не тільки 

в Кербелі, ба мабуть і в тому самому Багдаді, д·� пщім Мотаваккилеві сміхані одrравали 
отро огидную пародію на них. 

А.1е не пощастило Мотаваккилеnі nикорінити шіїтське оплакування стr.астей доку 
Алієвоrо в місяці мохарремі і ті процесії, що сполучалися з мохаремськю1 шіїтським свлп,у -

• 1) А .1ь-Біруній: <Аль-Мtар а.1ь-баqиє» (Chronologie 01·iep.talischer Volker von AlMrG.ni, 
hsg. v. Ed. Sachau), Липськ 1878, ст. 329: (j-13. 

2) ди.в. «Повну історію» ибн-аль-Асіра :КШ в" т. · VП (єгипет�ьке виданнл 
1290 = 1873 р.), ст. 19. Першу третину своєї звістки міг ибн-аль-Асір переписати з Табарія 
ІХ - Х в. (див. лейден. видання, серія Ш, 1·. 3. ст. 14U7). 
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ваннл:м. В Х вщ1 реакційний аббасидськи!t халіфат упав. Ха.1іфсьrшй аббасидський Багдад 
діставсл в руки шіїтським султанам - б о в е й г і д  а �1 {945). 'Годі у шіїтів в мохарре�ські· 
дні- ашура привселюдний плач за страстотерпцем Адієм та його дітмш одбувавсь дем о н
ет р а т и в но в с.амому Багдаді, 3а роапорлдженнл.м одного 3 представників бовейгідсь1;ої 
дин,астії. 

Ось лк про це шrшуть арабські історики під 352 = 963 рокш1 '): «Цього por•Y 
JO :мохаррема на!\;а3ав [бовейгідський судтан] Мо'и'зз-ед-довле, щоб люди позамикали свої 
1;рамниці і покинули баварювати та торгувати, а натомість, щоб вони одбували Привселюд
ний п.1ач ( «ан-нійаz;ат») і щоб вони, спорудивши купошJ:-арки, на ни нали на них повстлні 
дранки 2), і щоб жінки, ровпустивши волосся:, начорнивши собі обличчя: і подерши на �обі 
одіж, ходили по місту [Багдаду], голосячи і б'ючи собі лиця: на- знак туги 3а Хосейном 
сином А,ліл. У сонні тів не було змоги ife · онустити до цього, бо шіїтів було багацько і 
султан був в ним11» "). Такі самі вгадки трапллютьсл і під роком 351} = 964, .j під роко�1 
3:"">7 = 968: <Цього року [шіїтська] людність Ба1·даду справляла де'\�ь . 'ашура, ви.являючи 
свою тугу 3rідно 3 своїм 3 в и ч а є �Р •). Або, от, дід port0n1 358 = 969 3нов сказано про 
3 в и ч а й  шіїтської батдадсьrщї людности -зачиняти ба3ари на 10-й день мохаррем�,. 
не торгувати жадною харчею, а .голосити і справляти помиllки по Хосейні сині Аліл 5) 
Варто тут вгадати і слова сучасного бовейгідам і'сторика аль�Віруніл. У своїй «Хронологі·( 
східніх народів) (кінця: Х віку), у нищецитованій руб иці 11ро nroxappeм, він каже: <Що-ж до 
ШіЇТіВ, ТО ВОНИ плачуть і рпдаІОТЬ Над наси;ІЬНОІО С��рТІО В адИКИ всіх ь�учениr>іR В 10-й деН.Ь .МО
харрема і привселюдно це робллть у Багдаді й таких 1'нш1•х містц й містечках. В той день 
вони одвідують блаженну Хосейнову могилу в Кербелі. Нілких нових речей пони силуютьсл 
в той день не вживати»6). Голосіння: шіїтських плакальниць за Алієм увійш.ш тоді у соннітів 
в прис:1ів'л. - <ЦР- ще більше порушує, ніж сльоза шіїткиІ Apaqqo мпн дамєати шієіййатин!> 
каже 1uрисліn'л, що записав один відомий 3бирач ХП віку 7). Саме-ж прислів'я: теє вийшло 
з давнішого вірша одного поета: 

1) Див. у ибн-аль-Асіра (ХШ в.), єгип. вид. 1290=1873 р., т. VШ, ст. 197 (під. 
352 = 963 р.). 

2) Л читаю: <йІОлf.бису qибабан:, єамальу-hа, бп ль-мосуz:и•. Про звичай «таєліq аль
мосуz;», тобто вивішувати. (�іа.лібні) повстлні дранки, пор. коротку звістку в зацшлому 
уриnrюві історії І'илллл ас-Сабіл Х в" лrшй 3авначає, що їх вивішували на вулиЦ.ях - база
ра_х («фі ль-асwаq• ). Див. текст Гиллл.я: в ви,цанні Амедроаа: The ес\ pse of the Abbasid ca
liphate, т. Ш (Оксфорд 1921), ст. 458. Гиллль додає, що багдадські шіїтсь1•і ІJлачі ( •нawz;») 
в дні ашура одбувалисл «фі ль-машаhид» = «на місцях мучеництва.>, себто - на· місцлх, 
спецілльно при3наченпх длл страсного свлrкуваннл (очевидлч1ш й при б р а н п х підхожим 
с1іособом, а певною обстановою). , 

3 ) Ибн-аль-Асір ( -'Ш в.) не називає свого джерела; ·але той фрагмент 'з бовейrід
ського історика Гилллл ас-Сабіл х 11., ЛКІІЙ дійшов ДО нас (і лкого видав Амедр03 в 
Оксфорді 1921), виразно весь 1ІО,Кавує нам, що одним з джерел ибн-�дь-Асіра був безІJе
речно Гиллль. Пізніші мусулманські історики черпали 3вістку ІІро бовсйrідське Ашура 
з усезбіркп нбн-аль-Асіра: до таких належать у XIV віці сирійські араби кнлзь Абульфида 
(див. царгородсь1>е виданн.я:, т. П, ст. 110, під ;;52 = 963 р.) та дамасн:инець ибн-Кетір 
(1301-1373), що на нього покликаєтьсл аnтор персьr;ої компіляції: сЕz;сен ель-qисес» уже 
близьких до нас часів. В цей перській компіляції арабське слово «ні й а z; а) (=плач) 
перекладено словом •т..,'зіє», - і от .автор найновіщої історії персь• ого письменства 
Едв. Бравн (Edw. Browne, r. ІУ, Кембр. 1924, ст. 30-31), 3найшовши таку звіст1tу u •Еzсен 
ель-qисес•, атестує її ЛІ> «а valuable 'note•. Ні, нічого «valuable> в ній немає, бо коли-б 
Брани був удавсь не до перської нізньої переробки, а до її старіщих джерел, то не по
бачив-би там терміна •те'3іє», а побачив би лиш нехарактери(тичне •нійаzа» абq cнa,vz:>. 

�) Дин. про ·рік 353 = 964 у ибн-аль-АІ?іра т. VШ, ст. 200, а про рік 357 = 96�, 
т. vш, ст. 211. 

-

6) Про рік 358 = 969 дин. у ибн-аль-Асіра т. УШ, ст. 215. 
6) Віруній: •Аль-іі&ар аль-баqиє•, вид. Baxan, Леі\ rщ. 1878, ст. 329. 
7) Це Мейданій, -помер 112! року. 1 
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Apaqqo :м:ин да:м:�ати шієіййатин 
Табкі єАліfійа бна Абі-Талибин, 

себ-то «Порушує більш ніж сльоза 'шіїтки, що оплакує Аліл с1ша Л,бу-Талиба» '). 
Проти халіфа Омара, що покривдив Аліл і його дітей та 'його дружнну Фатиму 

(дочку пророка Мохаммеда), одібравши в неї сад-Фадак, безперечно лунали в той день 
дrші проrtлони, бо навіть і на :м:ечетах багдадських пороблено було за наказом бовейгід
ськоrо сул.тана Моиззеддовл.е фана�ичні шіїтські написи: •Хай Бог проклене [Йезідового 
багька] :М:оавіЮ сина Абу-Соф'лна, і проклене того, хто насил.ьно одібрав Фадак у бл.аrо
сл.овеної Фатими, і прокл.ене того, хто не дав поховати [Аліевого сина] Хаrана коло :м:оги.1и 
його діда [пророка Мохаммеда]» і т. и. '). 

Якщо ми вже й давніш (через двірську пародію у аббасидськоrо халіфа :М:отаваккюя 
ІХ в.) :мали підстави а contrario догадуватися про священний :маскарадний ел.е:м:ент у 
1пїітських жалібНІих процесіях в Багдаді ІХ в. (:може й з розподіл.ом ролів),· то в· Х-ХІ в., 

за бовейrідськоrо пан"ваннл, уже цілком незапсречимо :можна казати, що всі вишезгадані 
шіїтські гол.осікня та процесії одбувалися в Багдаді з виразною т е а т  р а л ь н і с т ю. 

Це вже вияснено.А що навіть про о б р я д о в ір о л і :можна в Х-ХІ в. говорити сміливо, 
це теж буде зараз видко. Видко буде, що дехто з учасників якоїсь такої шіїтської про
цесії :мав тоді репрезентувати собою чи то Аліл чи то Хосейна, вішл.икаючи тим бажання у 
соннітів урлдити з свого боку иншу процесію-аналогічну, ал.е антишіїтську, де-б висту
нали ол.ицетворені вороги халіфа Аліл, отакі як дружина покійного пpoporta Мохамме;��;а 
Аіша та її помагачі Тальха та 3обейр. Бо ot дуже вимовна про це звістка з бовейгідськоrо 

.побуту' подається під 363=973. Пицrе ибн-аль-Асір (VШ, ст. 22]), що черпав з авторів 
Х-ХІ в.: «Трапивсь [у Багдаді] ·вел.икий закол.от поміж сонніта:м:и й шіїтами. С ;нніти з тих, 
rtoтpi торгували харчею па базарі, посади.тrи на вербдюда якусь жінку і назвал.и її А і ша. 

3нов-же, один з-поміж них назвав себе та л. ь х а, а ще ОДИН назвав себе 3 о б е й  Р· Нони 
вступили в бій1tу з другою ватагою [А. Кр.: тоб -то 3 шіїтською процесією] і кааа.ш 
[А. Кр.:' граючи рол.ю стародавньої Аіші, Тальхи та Вобейра]: (:Ми б' єм:осл з прихильниками 
Аліл, си :а Абу-ТалибаІ•. ЦЮ ибн-аль- Асірову звістку (ХШ в.) ширше поленле нам заці
.�іілий фрагмент з історії Гилялл ас-Сабія Х-ХІ в. під 389=998 р. 3). У Гилллл . з лІіого 
черпав і сам ибн-аль-Асір, сказано: •У тих баrдр.дських шіїтів, що жили в передмісті Карх 
та коло Такської брами, увійшло в звичку споруджати куполи-арки (qибаб), вивішувати 

-�іж і сrюшти вселюдні при краси в той день, коли пророк Мохаммед передав духовну 
владу Алієві. Вночі шіїти запалювали вогні, а на світанку приносили в жертву верблюда. 
І от, супротивні їм сонніти забажали з свого боку робити по своїх rtварталах і вулиЦях 
все те, що rеть відповідало-б шіїтському звича10.' Вони заявили, ніби осьма днина після 
Алієвого дня була тая, коли пророк Мохаммед та Абу-Бакр укрилися в печері [тікаючи 
з Мекки до :М:едіни]. І тієї днини багдадські соіІніти поурлджуеали все те саме, що уря
джували шіїти в Алієве свято. А знов-же відповідно до шіїтського свята ашура вони за вісім: 
днів після того присвлтили ден� споминанню 'Про те, як убито :М:Jс'аба ибн-аз-Вобейра', 
та й одбули прощу ·до його могили в :М:аскані,-достоту так, як шіїти одбували прощу до 
�югнли Хосейна сина А.піл в Хаірі». Можна до цього додати, що й дамаскинець-історик 
Заrабій (1274-134'3) у своїй вели1tій історії ісллм:у «Таріх аль-исллм" черпаючи б;зпе
ре.чно з того самого Гиллля, зазначає під 422=1031 роком:: «18-го дня місяця зульхицдже 

1) Див. видання r'. Фрайтага: Arabu� proverbia, т. І (Бонн 1838), ст. 576. Віршевий 
метр тут-саріє. 

�) Про ці написи на :м:ечетах див. у ибн-аль-Асіра, єгип. вид. т. VШ, ст. la5 (під 
.351=962 р.). 3відти-у Абу.пьфиди XIV в., царгород. вид" т. П, ст. 110 (під тим: самим ро-
1t0м), і у багатьох инших,· прим. у енциклопедиста Соютил (пом. l505): «Історія халіфів• 

(вид. Lees), ст. 411; у перського історика Мірхонда в відділі про історію бовейrідів (видав 
Нільrtен, Берл. 1837), ст. 22; і у баг. инш. 

") Видав А:м:едроз при Ш т. ибн-:М:иtкавейга,' Оксфорд 1921; див. ст. 339. 
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шіїти [багдадські] справллли свій А.ліУв день, і післл їх справлали сонніти те, що вони 
:називали днем печері, а це була безглузда дурницл• 1 ). • 

В усіх цих а вістках точно зазначено, що вслкі гакі соннітські обрлди-церемонїі �али 
бути відповідною 1t о п і є ю  ш і ї т с ь к и х. Інакше сказати: коли ми читаємо, що сонніти в 

тих своїх процесілх випускали людей а певними, так сказати, др а м  а т и  ч н и м и  ро л дми 
{Аіша, Тальха, 3обейр), то ми повинні зробиги непохитний висновок, що в тодішніх ш і ї.т
с ь к и х  процесілк, чи обрадах, були свої власні д р а м а т и ч н і  р о л і-Аліл, Фатюш, Хо
сейна, чи там-кого. 

Інакше сказати: існуваннл відомої нам теперішньої перської те'зійної процедури 
треба-принаймні в головних рисах-сконстатуваrи без услких вагань що-найменше в Х-ХІ в., 
коли вже не раніш. 

А. КрИІ'І/СЬКИЙ. 

Dr. Мах Ebert, Si.idrussland im Altertum (Bticherei der Kultur und Geschichte, 
herausgeg. von Dr. Seb. Hausmann, Band 12). Kurt Schraeder, Bonn und 

Leipzig 1921. In 160. Ст. ХІІ+ 436 2). 

Книжка д-ра .l\f. Ебер'та складаєтьсл а передмови, з 14 роздідів та,,з окремих додат
ків. Її зміст такий. В першому розділі автор характеризує природу Уr\раїни, rшристуючисл 
у тій справі не тільки' з сучасної наукової літератури, а теЖ а тих відомостей, що їх по
дають класичні письменники. Другий розділ він присвлтив кам'лним та енеолітичним 
культурам, себ-то найдавнішим часам, приблизно до 2200 р. перед нашою ерою. В Ш роз
ділі він зупинлєтьсл спочатку на енеолітичних культурах, але більшу його чаr·тину віддає 
брондзовій кульчрі. Розділи IV.- VI він присвлтив скітам, а саме: ІУ - етнографії та 

ГІс'ОГрафії скітів та їхніх сусідів, V �скітським могилам, УІ-хронології великих скітських 
могил та грець1ю-скітському артистичному виробництву. Так само розділи VП - ХП він 
віддав історії греків на Вкраїні, а саме: їхній колонізації на берегах Чорного та Озів
ського морей, торговельним шдлхам., грецькій тоvговлі, окремим грецьким містам (Тирао, 
Ольвіл, Херсонес), історії Босфорського царства. В тих-же розділах віп розгллдає полі-

. . . • ' І. тичю та сусш:�ью сто.r;унки. в грецьких колоюлх на Вкраїю, докладно змальовує грецьк1 
Еульти, схарактеризовує грецьку ку.нтуру в Скітії та їхній щоденний побут тамо й подає 
цікаву аналізу великих грецьких могил. Неве.шчкий ХШ розділ автор присвлтив тим на
.родам, що м'ешкали на Вкраїні за часів пізнього гелленізму та за римської доби. В останньому 
ро3ділі він зупинлєтьсл на пам'нтках а часів великої вандрівки народів, переважно на 
готській старовині, й закінчує свій начерк гунським нападом на Вкраїну. д'одатки· до 

. книжки М. Еберта дуже різноманітні. В першому додатку він полснює свою транскрипцію 
rеографічних назв. Великий другий �аток лвлль собою покажчик літератури, розподі
леної по розділах і в кожному розділі по окремих питаннях. Деколи автор робить зауваги 
з, приводу тих чи инших наукових студій. Післл цього додатку вміщено генеалогічні 
реєстри скітс�ких царів, полсніннл до кінцівок та заrальний покалиик імень, згаданих 

') А.рабський текст виписки із 3агабіл наводить Амедроз на 339 сторінці Ш 1011i:a 

свого згаданого виданнл ибн-Мискавейга (Оксфорд 1921). 
z) Вдобувши із-аа кордону книжrtу Еберта і бажаючи мати авторитетну рецензію на 

неї, редаrщіл <3аписок> удалася до професора В. Ю. Данилевича, лк до одного з найвідо
міших на цілу Вкраїну спеціллістів, що працює у даній царині археології багато літ. (При 
нагоді варто занотувати, що цього року минає 35 літ Й<JГО заслуженої науК:ової ділльности). 
Шановний проф. Данилевич прислав нам докладну рецензію, зазначивши одначе на початку 
ЇУ, що у першій книзі двохмісл,чника «Україна> за 1925 р. уже була з'лвиласл ·рецензіл на 
Ебертову працю з підписом «В. Данилевич), але в тій рецензії редакціл •України» поро
била такі зміни, що автор зовсім не може аа неї відповідати. Не бажаючи давати в «3аписках> 
місце подемічному еJ):ементові, редакціл дозволила собі проминути вступ до рецензії і а 110-

.длкою друкує диш саму рецензію високошаноnного автора. Ред. 
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в цій книжці. Книжку зілюстровано малюнками. мапами та планами. Але ілюстраційну 'ії 
час·rину виконано аж надто зле. 

Автор особисто студіював нашу старовину підчас свого перебування на південнш 
Україні 1і навіть розкопував тамо скітські могили. Він знає й р.осійську літературу. Але 
перерва наукових звязків з 1\Н4 Р· відбилася на його ознайомленні з російськими археоло
rічни,1ш студіями про Вкраі"ну. Крім того, з російсь1tої наукової літератури він знав, вза-· 
галі, тідьки тую, що вона була надрукована по столицях. 3 провінційних видань він не 
знає майже нічого. Так. само він не знає ні українськоі', ні польської археологічноі" літе
ратури, хоча без знат гл укрчі"нських та польських дослідів над пам'ятками нашої минувшпю1 
ие можна студіювати тих пам' л ток .. Але ще гіршу ваду в його знатті нашоі' старовини 

сте1новить те, що він не знає тих музеі"в; 'де переховуються найл.іпші збірки у1tра'інськоУ 

старовини: музей бувшого киі"вського університету, історичний музей ім. 'Г. Шевченка 
в Київі, музей Е. Маєвського у Варшаві. Важливе доuовне�нл до цих трьох неликих збі
рок становл.лть музеї в Кам'янці на Поділлю, в Гумані, в Житомирі, в Чернігові, в Полтаві, 
11 Харкові, в Катеринославі та ю1з1ш инших 'музеі"в на вкраі"нській провінції. Не згадую 
нр > південно-українські муаеї (Одеса, Херсон, Микол.аїв і т. ин.), бо не ·можу з'ясувати, 

чи автор працював по них особисто чи ні.· Такі про гадини що -до зна тт л нашої старовини 
відбилися зле на Цілому ви1tладі д-rа М. ЕбtJрта. Але перейдімо дu докладнішого розгляду· 

. .. \ 
ЦlЄІ КНИЖКИ· 

Першу її ваду становить гео1·рафічна термінологія автора. Він добре знає •rермін 
«Украі"на» (ст. ХІ). Але через щось вперто вживає перестарілу назву--Південна Росіл. Так 
с11.:ме він вживає або зросійщені назви, або щюсто російські назви, прикладом Холоп'є. 
·замість Халоп'є, Іль'fнці замість Линці, то-що. ТранскриuЦія назв у нього часто-густо зов
сім несправна. 

Начерк української природи авrор склав досить добре. Так саме він добре зробив, 
використавши відомості, подані класичними письменниками про нашу країну. Але він 
деколи підпадає аж занадто впливові тих відомостей та через те з��альонує нашу uрироцу 

надто густими фарбаии (ст. 3.9). 
· 

Другий розділ у кни жці М. Еберта менш завдовольняє lІІене. Взагалі той розділ. є най
слабшІJй в цьому"творі. Палеоліт автор пройшов побіжно. Він поклався на нев1щаний ще 
твір Шмідта, але мапа того вченого неповна: на ній бракує й волинських знахідок і зна
хідок з инших районів України (с. Врублівці, Кам'ян. пов.; Київ, Поділ, вище від Кирил. 

вулиці, то-що). Так саме автор не порушив питання, що миlІІоволі повстає перед кожним 
дослідником нашого палеоліту: чому саме на Україні ми знаємо лише пізній палеоліт? 'Гаке 
лвище з'лсовуєтьсл історією льодовшової доби на ВкраУні. Вона· тлгласл в нас довший час 

ак у 3. Ев1;юпі, через що й від1tлади її в нас-міцніщі. Тому навіть знахідки з часів 

молодшого палеоліту стріваються в нас на великій глибині й цілком випадково. Ще І'.шбше 
поховані забутки старшого 'палеоліту. Тую дуlІІку Щлком підтвердл�ують новіші знахідки 

молодого російсько�о вченого П. П. Єфименка на півд.-сх. Україні. 
·Ще гірш іде сnрава в книжці М. Еберта що до пізніших кам'яних кулЬтур. Од палео:.. 

літу він переходить просто до трипільськqХ культури. Безперечно, тії відомоr.ті, що він 
подав про ранній кримський неоліт, цікаві, але за коротк.і (ст. 26�27). Ще менше ві�омостек 
подано про тую-ж добу на Кавказі (ст. 27). На Вкраїні автор зовсім не знає 111.езо
JІіту. Та й недивно. 3адлл того треба знати й українr.ьку та польську археологічну літера
•rуру,. й невидані ще збірки по вкраїнських та польських lІІузелх. 'Гимчасом автор не знає 
тоrо. Вадлл мезоліту та прЬтонео.��іту невидані ще lІІатерілли переховую тьс н в музеї був 

університету (с. Студеницл, Ушиц. пов.; Ві.ш Гора, коло Студениці; околиці Студе�иці і 
•r. ин.). та в істор. музе·ї ім. Шев�нка (Коростень, почасти Городок, то-що). Ал'е М. Еберт 
наніть не згадує про величезну, дуже розвинену й блиr 1tучу культуру неолітичних стацій та 
майстерень (також селищ та городищ). Ввичайно, зн•1ттл української, польської та російської 
nронінційІЮї археологічної літератури почасти :М:оrло·б вратуnати- автора від такої при кроТ 
л;шуни. Але задля цілком наукової студії замало літературних відомостей. Треба знатк 
найліпші збірки в тій справі, а саме музею був. Київ. університету (ціла Україна) та музею 

. Е. Маевr,ько1·0 (Галичина, Подід.1я, почасти Волинь). Не добачив автор і украУJ�ського-



РЕЦЕНЗІЇ 281 

пізнього неоліту. На Слобожанщині (с. Буди та х. Березівка, Охтирськ. пов.) студіювали його_ 
ми з R. М.Антоновичевою, а на півд.-зах. RиУвщині досліджував ЙОl'О П. П. Курінний. Про
минув автор і украУнську мегалітичну культуру, хоча Е. М. Антоновичева присвлтила їй 
свій реферат ще на одеському археол. з'Узді. Не зазначив він звязків поміж культурою 
кам'яних кіст та культурою �тацій (досліди проф. В. Амоновича та ин.). -Культуру кіст 
він :х;ибно визю1в за пізнішу від пофарбованих та скорчених кістлків. Тимчасом ві� сам 
цілком правдиво визнав далі тих кістяків аа типових представників кам'яно-брондзової куль
турИ й аааначпв те, що вони а'Лвилися на Україні після трипільської культури. Л-б міг 
сказати більше: культура тих кістяків становить тнпову енеолітичну культуру. Проф. 
В. Антонович цізком правдиво зазначив те, що цей погребовий обряд існував на ВкраУні 
дуже довгий час. На Київщині ми стріваємо тих кістяків у супроводі кам'лних, кісткових та 
брондзових речей. Проф. Самоквасов і ин. зустріли по таких мо1·илах також пам'ятки три
пільської культури. R. J\r. Антоновичева та я найшли на Сдобожанщині (сл. Кириківка, 
Охтир. пов.) при тих кістлках типові скітські трибічні стрілки й т. зв. скітський посуд. 
Поруч із тим на Слобожанщині (мої розкопи коло х. Покровського, Валк. пов.; сл. Rирп
ківка, то-що) червона фарба, типов�. задля скорчених кістяків, дуже розповсюджена і по 
скітських могилах. 'Гаким чином ;1юдність тих кістлків мешкала на Вкраїні одночасово з 
скітамп. Але на півд. Кавказі Бранденбург знайшрв при таrtих кістяках навіть речі з перших 
сторіч нашої ери. 3 другого боку, в археологічній літературі досі не аааначено жадних авяаків 
поміж культурою тих кjстяків та культурою неолітичних стацій. Таким чином поміж цими двома 
культурами мусить (чи мусять) стояти якась иніа культура (чи культури). Тимчасом помі.ж 
культурою стацій та культурою кіст був безпосередній звязок, а в трипільськіІІ. культурі можна 
добачити певні відгуки культури стацій (невидані знахідки В. В. Хвойки в київськ. Істор. 
музеї), хоча безпосереднього авяаку Поміж цими двома культурами поки-що не можна встано· 
вити. Таким чином культуру кіст не можна становити післл культури скорчених кіст.я
ків. Навіть не можна ставити її після трипільськоУ культури, бо культура кіст наверсту-. 
валася на культуру стацій безпосередньо, а трипільська культура наверстувалас.я .на куль· 
туру станонищ (стацій) не безпосередньо. Отже хронологію культур, лку пропонує М: Еберт, 
треба Грунтовно змінити. Культуру кіст м. Еберт визнає за германську. Можу припустити 
пересуваннл германців за тих часів. Але так само можна припустити й пересування люд
ности з У �•раїни та з суме.жних з нею країн до тих краУн, по яких потім мешкали германці, 
3даєтьс.я, наша культура кіст має до то1·0 архаїчпіші прикмети, ніж. германсіка та скан
динавська культура кіст. У коЛtному разі наша 1tультура кіст є типово-неолітична, й так 
треба її роа1·ллдати. Взагалі, наведену схему цам'яних та еююлітичних культур, що її 
подав М. Еберт, треба значно доповнити й цілком пер�робити. До того, автор вираано·хи
тається що-до ·хронологічного визначення тих 1tультур. Спочатку він визнає людність по
фарбованих- .та скорчених кістяків за енеолітичну (ст. 40, 54). Але потім він-же аараховує 
її до справжньої брондзової культури. 

Схему трипільської культури М._ Еберт запозичив у В. В. Хвойки, додавши до його 
схеми цілком хибно якийсь окремий період погребиц1> (землянок), .а:к перший період тієї 
культури. Але погребиці - властиві всім періодам тієї кулиури :іі: не яв,11.яю·гь собою в 
ній якогось окремого хронологічного менту. 3але.жність од В. В. Хвойки в д-ра М. Еберта 
примітна й на характеристиці прикмет тієї культури. Хоча в цій справі можна добачити й 
певні впливи погллдів проф. Е. фон-Штерна. Думки останнього що-до походж.енн.н та даль
шої долі ціє"f 11ультури _М. Еберт приймає й рішуче оборонл:є н� підстав\ новіших західпьо · 

европейських дослідів. 3 цього ба-цу його книжка безперечно займає видатне місце в літе
ратурі ripo трипільську культуру. Не можу тоrо-ж мовити про решту П розділу та про 
початок Ш розділу, де він розмовляє про скорчених кістяків. Він не вивчив цього пи
танн.я .як слід. Безперечно, деякі місця в його нарисі про культуру. ·ТИХ кіст.яків складено 
добре. Але виразної й певноУ у.яви тієУ справи автор собі не ;клав. Тому й чит-аннл цих 
сторінок sалишає досить невиразне вражіння . 

. Нарис про брон)(зову культуру в Ш роаділі на.1е.жить до ду.же вдатних частин книжки 
М. Еберта. Це є перша спроба схарактеризувати головні етапи в розвитку тієr культури 
на Вкраїні й таким чином систематизувати матеріяли про неї. Спроба вийшла гарна. Вона 

ЗАПИСКИ ІСТОРИЧІіО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ V.A.,H, КН. V, 19 
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блискуче довела спорідненість нашої брондзовоі 1tультури з південно- та захід�ьо-европей
ськи:ми брондвовими ,культурами. Через 'Те автор міг подати й хронологічну схему нашоі 
брондзовоі культури. Схема добра. ВезпереЧ'но, ·в ній треба змінити деякі дрібниці й удо

сконалити деякі подробиці. Взагалі до всього нарису треба дещо додати на підставі му
зейних збірок (музей був. університету; київськ. іст. му;зей; провінційні музеї). Прикладом, 
сокири, подібні до залізних, треба виключити. з складу речей І періоду й завести до складу 
ре'Jей Ш періоду. Але в кожному разі всім дослідникам нашої брондзової культури дове
детьсл рахуватися з думками та схемою М. Еберта. 

В далJ.ших розділах, починаючи від IV, помітно великий вплив на автора з боку 
російської науки, особливо гадок нроф. Б. В. Фармаковського та проф. М. І. Ростовцева. 
Через те хиби російської науки, з рідкими вийнятками, суть властиві й нашому авторові 
хоча в критичному відношенні та в методі студіюваннл матеnіллів він стоїть безперечно вище 
від своїх російських керівників. Головну ваду російської науки становить надзвичайний 
нахил до апріорних висновків, через що не висновки повстають з матеріялів, а, навпаки, 
матеріяли прилаштовуються до щ�:сновків. Через те аналіза матеріJІJІів звичайно буває не 
повна. Друга вада російської археологічної науки являє собою надзвичайний нахил до 
студіювання яскравих чи розкішних речей, через що менш помітні речі залишаються без 
наукового досліду. Д-р М. Еберт, очевидячки, не знав того й надто поклався на російську 
археологічну літературу. Але російські археологи через зазначену причину не добачили 
гальштатської культури на 3ах. Україні. 3ацдяки своїм керівникам М.; Еберт теж не до
бачив, тієї ку ль тури й від бронд;ювої куль.тури перейшов безпосередньо · до скітської та 

.грецької старовини'). Але головна хиба "°російських дослідів над грецькою 1старовиною 
України залежать од неповні матеріялів, на яких тіУ досліди .базуються. Російські вчені 
ЗJіертають увагу виключно на тіУ розкішні речі, що так впадають . в очі. Ввичайна по
бутова старовина залишається по-за Ухніми дослідами. Тимчасом цяя старовина 
має першорндну вагу задлн з'лсуваннл справи про національний склад людности, що 
мешкала по грецьких колоніях на Вкраїні, та про той вплив, що мало місцеве оточенн".�r 
на греків, не вважаючи на їхній консерватизм та прихильність до звичаїв метрополіУ. 
Марна праця шукати звісток про те rio російських· дослідах, як :марно шукати її в Ермі
тажі чи по инших великих музелх Росії. Найліпші збірки таких речей має одеський 
музей, друге місце почасти належить керченському музеєві, хоча він теж не дуже багатий 
на такі речі. Гарненька збірка побутових речей з грецr.ких колоній на Вкраїні (переважно 
Пантикапея та Фанагорія) належала музеєві був. вищих жіночих курсів у Київі (тепер 
в музеї був. університету). Але більшість таких речей попадала не до музеїв, а прост9 до 

рук антикварів-крамарів, відкіля розходилася по руках збирачів. Автор зазначив де.які зга
дані вище питаннл, аде, залежачи цілком од російської нау1ювоі літератури, не міг посу
нутися в тій справі далі від своїх попередників. У кожному разі його сту ді.я про грецьку 
колооілльну культуру належить до найліпших дослідів у тій справі. 

В досліді скітськоУ старовини автор теж валежить ма,йже виключно від російських 
дослідників. Але останні доСJjіджують матерілли головни,м чин�м з nеJшких скітських 
моrил (переваж1,10 царських) та найрозкішніші речі з инших скітських могил. 3вичайні 
скітські могили поки-що залишаютьсл недосліджені лк слід. Матерілли з тих могил •ще 
не систематизовані. 3вісно, А. А. Спіцин спробував систематизувати тії матерілли, але та.я 
спроба ( «Ски0ьніахари», в «Изв. Археол. Ком.)) вийшла дуже н�вдатна. 3а браком доброї 
та повноУ систематизаціУ скітських матеріллі�(, російські досліди про скітів вражають своєщ 
однаковіетю, бо в своrх працлх про скітів ціУ дослідники розробллють той-же самий 
:матері.ял. Тимчасом тільки звичайні могили можуть ;з'ясувати питанна про те, чи за скіт
ських .час.ів на Вкраїні жили самісінькі скіти,. ч.и вони мешкали разом з инши:ми народами. 
Rоли взлти на увагу загальну кількість скітських могил по наших степах, доводиться 
визнати, що скітів було не так багато. Очевидлчки, 1юни · складали Лише пануючу люд
ність. Проф. Ростовцев (9ллинство и Иранство на югt Россіи. Пгр. 1918), видаючи малюнки 
т. зв. скітського посуду, ознакою запитаннн коло напису підкреслив свій сумнів �о-до 

') В рецензії, складеній задлл «України», не було згадок про l'альштатсь1tу к.ультуру, 
бо тоді л ще не Закінчив моrх дослідів над тішо культурою. 
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приналежности того· посуду скітам, але далі цієї справи не посунув. Тимчасом досить 
придивитися до ганчарських· виробів з скітських могил, щоб спостерегти велику різницю 
по, окремих районах. Дуже мало гатунків посуду можна знайти на цілій Україні. Навпаки 
ко11ший район має своі гатунки череп'яного посуду, яких немає по иnших районах. Нага
дати Хоча-б череп'яні КОрЦі, Та кі ТНПОВі ЗаДЛіІ Т. ЗВ. СКіТСЬКИХ МОГИЛ зах. НаддніпрЛНЩИНИ. 
Проф. J. Арне (La Suede et І' Oгient. Upsala. 1913) гадав, що тії корці запозичено від 
арабів. Л спростував листовно його хибу, зазначивши, що тіУ корці з'лвилисл на ВкраУні 
значно раніш од арабського часу. Цей гатунок посуду ми знаемо 'J!утай: з всілякого мате
ріалу й у всіх стадіях його еволюціУ, тимчасом .я:r;, 'у білорусів, великорусів та фінів можна 
ан;lй:ти лише різні варіянти останньоУ .стадії в його розвитку. Наша тутешня людність 
широко вживає його й досі. Безперечно, така неоднаковість що-до посуду свідчить про те, 
що рівні частини скітського народу або сумежили в иншими народами, або співмешкали 
вкупі в ипшими народами. Мовознавство зазначило ранні впливи іранських мов на слов'янські 
та фінrькі мови. Так само мітодоги простежили іранські впливи в українській мітолоrії 
(Корш, ВладиміровЬІ боги, в Сб. Харьк. Ист. Фил. Общ" т. ХVШ). Іранські назви річок та 
місцин і досі нжиnають на Вкраїні. Але питання про національний: склад людности на 
Вкраїні аа скітських часів можна розвяаати лише на підставі повного та всебічного студію
вання тогочасної старовини. Д-р М. Еберт не посунув справи далі від звичайного ро
сійського с'ту,діюваннл матеріалів переважно в царських могил: Тільки в порівюшьних 
·відомостях він подав дещо нове. 

,Дуже побіжно зачепив автор у ХШ розділі справу про сар\іатів, тракійців та инші 
на'роди, що тоді мешкали на Вкраїні. Безперечно, автор дав більше, особливо про тракійців, 
як його російські попередники. Але хтілося-б побачити докладнішеє досдідження тих важ
дивих питань. Ще менш аавдовольна1о: мене XIV розділ. Тільки в першій половині того 
розділу можна знайти дещо відмінне від того, що ми стріваємо в російській: літературі 
(прикладом, проф. Ю. А . .КулаковськИй, Прошлое ТавридЬІ, 2 вид. ) . В другій половині 
розділу, через незнаття своє цікавих студій В. Л. Бертьє-де-дя-1арда та А. І. Мар
кевича про кримських rотів· та і'хню пізнішу долю, автор подав дуже невизначні та неповні 
відомuсті про rотів. Нащадки rотів почасти потатарщилисл й досі мешкають тамо-ж, де 
вони жили аа раніших часів, а саме на південному березі Криму (Еекенеїs, Сімеїз, Алупка, 
Судак і т. ин.). Решту rотів за часів Еажерини П було примусово виселено з Криму, й тії 
виселенці цілком погречилисл. Тепер в·они залюднюють Маріупіль та околишні села. 

Цей: коротенький ог.алд головних помилок та прогалин у книжці д-ра М. Еберта не має 
завданням позбавити Уї жадної наукової ваги. Безперечно, позитивних рис у ній більш, аніж 
неrа-rивних. Перш аа все автор влучно використав порівнлльну методу, простудіювавши н.ашу 
передісторичну старовину на тлі великого загально-европейського матеріалу. Через те він 
міг завести наші передісторичні культури до• загальної археологічної схеми. Цл дослідча 

'метода дозволила авторові висунут� та простудіювати цілу нивку питаннь, що їх не було 
ще зачеплено у приступній йому російській на�ковій літературі. Досить зазначити хоча-б 
хронологію перед\сторичних культур. Гадки автора в цій справі належать у літературі · 
укра·інськоУ археологіУ до найліпше обrрунтованих. Так само він міr розвлзати питаннл про 
національну приналежність багат.ьох пам'яток нашої передісторії, наприклад, про погребові 
пол.я:. Крім того, він перегллнув нивку висновків, зроблених у російській та в вахідньо-евро
пейській науковій літературі, й деякі з них rрунтовно переробив на підставі новіших та 
повніших джерел. Наприклад, його огллд великих скітських могил та їхньої хронології, 
безсумнівно, найліпший. в суча�ній археологічній науці. Тому, не вважаючи на зазначені 
вище хиби та лакуни, книжку д-ра М. Еберта треба визнати аа корисне надбащш в літе
рату рі украІнської археологіІ. Але тал користь стане ще більша, юtщо цюю книжку буде 
перекладено в повному її складі, зо всіма додатками, українською мовою. Попи'т на підруч
ник української археології тепер просто колосальний. Досі тал потреба аавдоводьнлласл 
студентським. в11даннлм мого курсу. Але те виданнл стало вже дуже рідке, та й самий курс 
в значній мірі перестарів. Переклад книжки д-ра М. Еберта в певній мірі може вавдоволь· 
нити тую пекучу потребу. 

· 

Прцф. Василь Данилович. 
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Акад. А. Кримський: Історія Персії та її письменства. І. Як Персія, звойо

вана арабами, відродилася політично (ІХ та Х вв.). :Київ 1923. Ст. 131. 

Т. ІІІ.- Ціна 1 кб. зол. 1). 
Ідея ноnоі' праці акад. А. Е. Кримського має за собою донгу історію; і теперішнє 

виданнл може вnажатпсл навіть за юбілейне. Буде тому· рівно двацяrь діт, 1903-го року, 
з'лвиnсь у Moc1t11i перший випус�. праці. «Исторіл Персіи, ел литературЬІ и дервишеской 
теософіи», л1t непретенсійне літографо11ане •іІр!Jдварительное изданіе•. Ва нІім пішли дальші 
видиння, а І 909 po1ty з'явилосл перероблене видання nже друковане, а ие літографоване. 
'Гал •И:сторіл Персіи п ел литературЬІ» шtупі з однотиповою «Исторіей арабов'Ь и арабской 
литературм>, що вийшла в світ уперше того самого 1903 року, являютьсЯ дуже показовиn1 
етапом п історії наукової діяльности А. ІС[!имського, як сходознавцл: одтоді ділльність його 
систематично й невідхильно прлмує до того, щоб подати широко-задумані підсумкові все
збірки, лкі-б науково-популярно допомагали вивчати історію та письменство трьох най· 
nажнішпх мусулманських народів - арабів, персів та турків; рівночасно сюди долучалисл 
такі самі праці про іслям, перед-іслямсь1tу Персію та семітів. Густо-часто вкроплювалисл 
в них самостійні аnторові екскурси про окремі питання, часом ті екскурси оберталвсл в 
цілі книж1ш, тіль1tи-ж це не порушує загального характеру писань А. !\римського. Раз 
1жладені всезбірки-ступенево 1.юзросталисл, перероблялисл наново, виходили в світ ба
гатьма раз-у-раз переробленюш впданнями,--але оснівний 'fхній тип залишавсь той самий, 
я�ий буn на�tреслений першими виданнлми 1900-1903 рр. Можна пожаліти. що через це 
постраждали йо1·0 спецілльні розвідки 2); але, підсумовуючи результати двацятилітнього 
працювапнл А. Кримсь1ю1'0 в цім напрямі російською мовою (бо з 1917 р. він по-російськи 
вже не ппше), треба зазначити, що ніхто а-поміж сучасних йому російських учених не 
допоміг у такій мїрі серйозному популяризуванню знаттів про мусулмансь1tий схід, лк 
це зробив А. Іtримсь1tий. Його праці розповсюджувалисл широко і в великому числі, в 
різних виданнях, дістаючись і на окраїни і в глуху провінцію. Рецензент з подлкою 
агадуе про вражіння, лке на нr,oro справила-буде тому 25 літ-1tнижка А. Кримського: 
•Мусульманство и ei·o будущность» (М. 1899} 3). 

Перенісши свuю ділльність в Українсь1tу Академію Наук, А. Кримський веде роботу 
далі в тім самім напр11мі а властивою йому енергією. Ми тепер маємо в,ж.р, аж три його 
праці по-1,шраїнськи (•Ісз:оріл Персії• 1923, •Хафиз• 1924, •Історіл Туреччини» 1924), що 
лвллють собою дальший розвиток його праць, початих колись мовою російською. 

Перший ви-пус};; україн..ської •Історії Персії• Кримського виріс з одного розділу ро
сійсь11ого виданнл його-ж-таки «Исторіи Персія> (Москва, 1909, ст. 40-60). В того часу 
поз'1111лллосл· на світ чимадо нових матеріллів (арабських і ин.}, повиходило в Европі де
кілька загальних ог.JІлдіn, і всеньку цю літературу акад. А. Кримський притяг длл своєї 
українськоі «Історії· Персії•, з тією повністю, лка визначає псі його писанні�:. Таким чином, 
коли де1ютрі 'сторінки явллють собою дуже близhкий переклад російського виданнл 1909 р., 
то вже самий обслг (130 сторінок замість 20) ясно говорить, скільки нового матеріялу до
велосл йому використати. Своїм звичаєм, А. Кримський аахтіn дати не в вузькому розу
мінні наукову розвідку,' а науково-популярний огллд, лкпй-би малював собою картину 
історичного руху, аасноnуючисл переnажно на джерелах східніх, оповідаючи· часом їхніми
та�ш власними словами. Попереду подано бібліографічний реєстр джерел і. помічних праць 
(ст. 5-16), далі йде історія поодиноких династій, що повиникали в Персії в ІХ-Х щ1. 
Найголовнішу увагу . автор, очевидлчки, присnлчує дИІнастілм найважливішим-тагиридам 

1) Рецензії на сІсторію ПерсіУ» та «Історію 'Гуреччини» прислано, щоб надрукувати 
n •Ваписках>, з Харкова од ВУКСУ. Ред. 

2) «Источники длл исторіи Мохаммеда, І• (Москва, 1902, 1906), «Хамаса Абу-Теммама 
Тайскаго, ок. 805-846, 1-11» (М. 1912) і пн.-так і залишилися недопроnадженими до краю. 
[Ваsінчені, або закінчуються вже по•в1tраУнсь1ш. в Українській А1tадемії Наук. Ред.]. 

") Перекладено й на nірменську мову (Ечмілдзін 1906), і на сербську (1911). Україн
ський оригінал вийшов у світ у .JІьвові 1904. Ред. 
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(ст. 5-43), саманідам: (ст. 65-88), буїдам: (ст. 10!.-131). Персію ровуміє ав·rор не в 11 тепе
рішніх політичних межах, а Ширше: отже в рамку оповідання увіходить почасти і 'l'урке
стан, і Вакавкавчина, і Месопотам:іл. Опоніданнл не обм:ежаєтьсл на династійно-політичній 
історіі', а захоплює й історію культурно•побутову. Характеристика цієr останньої часто 
подається, попросту, як витлг в арабських джерел,-і ці сторінки ввичайний читач прочитає 
3 найбільшим вацікаш1еннлм; такі, прим" побутові подробиці 3 епохи жагиридів (ст. 27, 
28, 30), саффаридів (ст. 55-58), первопочаток. буі'дів (ст. 103-104-), опис славноавісної книго
вбірні саманідів (ст. 84) і ин. Чимало даних оповідаютьсл у ввлвку в історією Руси. 
'l'ак.ий, напр" нарис саманідської пром:исловости й торгу ·(ст. 79-83), наскоки русів на 
побережжл Каспійського морл 913 р. (ст. 97), і ин. 

Оснівна хиба книжки, лкщо її можна вважати аа хибу, лежить по-ва виною автора: 
писалася книжка в епоху лк-найтлаtкішої іволлції од европейськоУ науки, а через те ії
треба ·вважати ва підсумок вахідніх дослідів і виданих там: матеріллів не до 1923 р., а 

тільки до 1917 р. Авторова совісність присилувала його_ навіть перервати друк (див. 
ст. 131) через те, що не можна було виписати в-за кордону до Київа нове -виданнл істо
рика ибн-Мисмвейга Х-ХІ в" видрукуване в Оксфорді 1917-1922 рр. Таку акрибію 
міг-би дехто вважати й ва надмірну, :�ле її зовсім легко зрозуміти, коли ми знаємо, ·в лкою 
пильною увагою ставитьсл автор саме до деталів бібліографічних. Иноді, вважаючи на 
загальний характер праці, хочеться поставити перед ни,м навіть іще суворіщі вимоги. 'l'ам, 
де він дає оцінку історіі' ибн-Мискавейга та аль-Віруніл (ст. 8-9), бажано було-б знайти 
згадку про Ухні рукописи в JІенінградському Авілтському МувеУ, що про них є статті n 

«Иввестилх Российской Академии Наук). В огллді допомічних праць (ст. 6) варто було-б 
зазначити й cHistoire des Arabes) СІ. Hпart'a; адже-ж і німці недаВІІS> її вшанували перекла
дом на німецьку мову. В реєстрі джерел длл ранньої епохи буУдів (ст. -120) вартий вгадкн 
історик ХІ віку Ях'н Антіохійський; що правда, він у цій царині ввлванnй,-як бачиться, 
в ибн-:Мискавейгом, тіJІькн-ж иноді дає Лх'л й цінні варілнти. Через тяжкі теперішні обста
вини авторові, мабуть, валишилисл не'відом:і статті Sachau про історика аш-Шабуштія 
(див. у А. Кримського ст. 8) та акад. Вартольда про Кабусову башту (ст. 114). 

Користуваннл книж�ою дуже полегшено тим, що- матеріял розподілено на дрібні 
відділи та роздіJІи. Лк і завсіди воно буває в працлх А. Кримсь1tого, до :книжки додано 
докладний вміст-верегллд, а це

. 
допомагає знаходити потрібні дані негайно, навіть при 

швидких справках. 
Що до стилю та мови, то говорити про них може й не випадало-б тому рецензен

тові, длл нкоrо українська мова не рідна. А. Кримський вайннв'В українсь:кому письменстві 
почесне :місце в перших своїх виступів, по вас.ауві оцінений і як письменник,' і як поет. 
І в «Історії ПерсіУ> не менше, ніж в його літературних писаннлх, відчуваєтьсл мистецьке 
володіння :мовою, відчувається й усенька тал влучна гострість, нервовість, а часом: і 
нерівність у стилі, лку зазначають літературні його критики. Оповідає-ж А. Кримський 
лк-найприступпішпм способом, і навіть той читач, котрий недобре знає украУнську мову 
або тему викладу, одразу розуміє А. Кримського бев найменших труднnщів. ' 

Безперечно, «Історіі' ПерсіУ> А. Кримського суджено одіграти таку саму ролю, 
що й иншим аналогічним йо1·0 писаннлм, тільки тепер тал ролл буде ще почесніша й від
повідальніша. Коли до 1917 року він своїми науковими працлми вдававсь переважно до 
читачів російських, то цлл працл одчиняє нову еру в науці українській. Акад. Крим
ський-є єдинnй український орієнталіст, і його роботи йдуть назустріч як-найпекучіщій 
потребі українського народу, що вийшоn на самостійний шллх. Вони лвлнютьсл першими 
і в своєму роді єдиними. Вони длл ВкраУни забезпечують утворення_ солідноУ школи, лка 
матиме баr,ато пад чим: працювати. Ва цю працю повинні длкувати А. Кримському й усі 
ті, хто вірить в майбутніс'І'ь української мови. Його трохи чи не 35-літпю діяльність в 
царині рідної літератуіш й науки варто підтримувати вслкJ!МИ способами. 

Гн. КрачновсьниІІ, академик Російсь:кої Академії Наук, 
професор-арабіст Ленінградського університету. 
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Акад. Агатангел Кримський: Історія Туреччини. 3відки почалася Осман
ська держава, .як вона зростала й розвивалася і .як досягла апогею своєї 
слави й ,могутности. 3 1 3 -ма малюнками, що їх узято побільше із старо
друків XVI-XVШ вв. Київ, 1924. Ст. ХІІ+ 226. Ціна 1 кб. 50 R. зол. 

3 оrладу на nar·y Сходу- в сучасному житті нашого Союзу Радансьцих Республік 
узагалі , а України зокрема, відчуваєтьса неминуча й пекуч·а потреба, щоб освічені 
укра\'нські кола, а через них і широкі трудові маси- УкраУни знали ак-найближче історію 
Туреччини та инших східніх країв. Найперші і_ в своєму роді єдині праці в історії Персії 
та Туреччини, українською мовою писані,-то праці акад. Л. :Кр.имського, одю1окого ви
датнпго украУнського сходовнавца. Вони, в тому числі й •Історіа Туреччини>, своїм 
науково-популлрним характером можуть, у вначній мірі допомогти тому, щоб на Україні 
витворилиса свої власні насущно їй потрібнії кадри спеціллістів дла Середньог_о й 
Ближнього Сходу, теоретиків і практиків, бо жвавий, вимовний і легко вровумі.Jіий виклад 
та цікавий зміст книжок А. :Кримського повинні викликати в читачах ба.жанна вивчати 
Схід ближче. Виходачи в ·rаких :міркувань, треба вианати, що :Кримського •Історіл Туреч
чини� є· працл, виразно-корисна в практичного погладу і в значній мірі ударна. 

І в давнішій російській редакції своєУ праці (<Исторіл Турціи» т. І, :М. 1916; т: П, 
:м. 1910), і в тенерішній її українській переробці акад. А. :Кримський використав дуже 
різноманітну й расну літературу, цілком піддержавши свою твердо встановлену репутацію 
вцдатного бібJІіографа. В жадні� із сJІов'лнських літератур нема такої, .як оца, всезбірки 
історичних відомостей про Туреччину, переважно ва період ХУ і XVI вв. Тільки-'ж єсть у 
праці акад. :Кримського і декотрі хиби: проминуто вайсві.Жіщий фактичний матеріал і 
не зазначено ті розбіжні по1'лади на окремі моменти внутрішньої і зовнішньої історії 
Туреччини ХІУ-ХУ1 вв" що вислов.nено в 3ахідній Европі найновіщими часами lв 1І06•го 
по 1923 рік). Правда, це почасти доводитьса поаснити тими труднощами, в акими у нас 
ішли наукові зносини а ваходом 8а останньо1'0 деслтиліттл, але будь-що-будь тії пропуски 
зазначити слід. Ще 1916 року вийшла в світ в Оксфорді книга І' і б б о н  с а: «The foundatioIJ 
of the Ottoman empire, (379 ст.) а двома цікави:м.ц арреndіх'ами і в цінним бібліографічним 
:матеріалом; Гіббоне робить рішучу спробу розбити т11адиційні погллди, що закріпюшса в 

европейській літературі-про повстанна Османської держави на руїнах 'Сельджуцької і 
про події першого вiJty її існуваннл (приміром, думку про те, ак утворилоса аничарське 
військо). Або <1иов: ог ллд полі тично У історії Туреччини в тих самих хронолог� чних межах, 
аких держитьсл працл акад. Rри:мського, тільки з використаинлм літератури новішоУ, ми 
вна�:оди:мо на перших 105' ст, в дуже корисній книжці :М: а р  і о т т а, що вийшла 1918 року 
в Оксфорді другим виданнл:м: cThe eastern question. An historical study in european diplo
macy»; корегувати її допомагав і сходознавець Марrоліус. 1922 р. в часописі <Z(Jitschrift 
dег Deutsch. Могg. Ges.» надруковано вступну лекцію В а б и н  r е р  а: •Der lslam in Klein
Asien»; автор уважає, що і сельджукіди і ранні осканіди держалиса шіїтського вивнаннл 
(пор. рецензію Нёльдеке в «Der lslam), т. ХШ, вип. 1-2, ст. 70). Нарешті, 1921-1922 р. 
з'лвилисл у Відні дуже важливі дла історика 'l'уреччини cMitteilungen zur osmanischen 
G�schichte>, що їх видають Фр. :Креліц і П. Віттю• (пор. докладну �ордт:манову реценаію в 
«Der Islam�, ХІІІ (1923, ст. 152). 

Викладаючи історію Туреччини переважно за ХУ і XVI вв" акад. А. :Кримський дуже 
мало торкнувсл в'нутрішньоr ЇУ політики за економіки: його 8дебільша цікавлать події 
політики зовнішньої, і спеці.нльнішу увагу присв.нчує він слов'лнському питанню -та релі
гійно-національним взаємовідносинам:. Нераз автор робить екскурси в бік надто близької 
!\ого серцю історії турецького письменства (ст. 4, 19, 28, 113, 198). Найоригінальніши:м'И 
і найцікавішими дла спеціа.11істів авллютьса розді.nи: Х ( «Слов'.ннський характер Туреч
чини ХІ В.', ст. і63-166), розд. ХІ (•Українські невільники в rТуреччині•, ст. 167-163), 
ровд. ХІУ (•Туркофільство в Европі ХУІ столітт.н•, ст. 200-221); вони <1абирають вначне місце 
в книзі акад. :Кримського і .вбі.1ьшують її наукову питому вагу. Особливо треба підкреслити 
розділ ХІ («Українські невільники в Тур�чЧ�ні> ) , бо він найближче стосуєтьса до історії 
У_кра'і'ни. 

А. СамоІ1.11ович, професор·тюрколог Ленінград�ькоrо Університету. 
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ЗВІДОМЛЕННЯ ВІДДІЛУ ЗА 1924 р. 

Перший, Історично-Філологічний, Відділ у минулому 1924 Р� 
далі пров�див розпоча-х:і поп�р�ду цр/).пі, але ра;зом з тим і поши
рював сво:ю ді.я'ЛЬ?ість; цові зwнову'ючи :комісії та установи, викли
Rані потребами як науки, так і життя. 

Поширивсь насамперед склад Відділу й дійшов уже до 22 чле
нів: 8 дійсних академиків штатних, 9 позаштатних, 2 директори 
установ Відділу і 3 члени-Rоресдонденти. 

Опріч членів Відділу, инших сПівробітниRів на Відділі було:: 
штатних - 49, нештатних постійних 121. ТаRим чином Відділ мав 
усього 192 співробітники, не .Лічучи ще так зващrх нештатних не
постійних, що викопували ті або инші наукові доручення випадко
вого характеру, але в списRах Академії не чцсллться. 3 ними число� 
співробітн:�;1ків Відділу напевне далеко сягав за 250 чоловіRа. 

Президія Іст.-Філ. Відділу - лишилася та сама, що була й попе
редніх років: голова - акад. А. Е. Кри м с ьк ий, секретар - акад. 
О. О. Єфре м о в. 3асіданнів :·І минулому році одбув Відділ 23,
себ-то два засідання на місящ., присвячені адміністративно-науковим 
справам, що виникали чи то по установах. Відді.лу, чи взагалі в. 

сфері належних До його Rошщженції нау:кощ1х інтересів. Пра1tтичну 
наукову роботу провадили ца,укоЇJі устан ови - тонар:цства, комісії 
та секції. 

1. Істор..Чне Товариство Нестt;�ра-JІітоп.исця, в складі своїх 205 чле
_нів, під головуванням акад. м: В аси л е н  к а, одбудо в минулому 
році 7 прилюдних засіданнів з 13 доповідямІJ, головним чином (!: 

історії України 1). 
· 

1) Спис при a:io дни х доповідів по всіх установах І Відділу подано в окре
мо:му додатку, так само як і спис· надр у н о в ани х "пр а ц ь, що вийшли з-під. 
11 ра всіх наукових співробітників Іст.-Філ. Відділу. 
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2. Історично-Літературне Товариство, в складі 45 членів, під голо
вуванням акад. С. 6 ф р е  :м о  в а, мало 14 прилюдн:Их засіщшнів, на 
яких зачитано було 30 доповідів,-переважно а історії українського· 
письменства. 

З. Товариство дослідннків украінсько·і історії, письменства і мови (Ле
нінград) складається з 20 дійсних членів і 3 співробітників, під 
головуt�анням акад. В. П е р е  т ц а. Протягом 1924 р. одбуло воно 16 

прилюдних засіданнів з 31 доповіддю. Товариство, як єдиний пред
ставник української науки в Ленінграді, використовує й обробляв 
<Jагатий український :матеріял, що переховується по ленінградських 
архівах та музеях. Гол:'ова Товариства акад. В. Пе ретц, опріч розшуку
вання :матеріялів до історії українського письменства, з доручення 
Відділу пров�дить складання н�укової Щбліографії давнього україн
ського письменства, даса:мперед огляд рукописів українського похо
дження або. таких, що їх читано та переписувано на Україні. ,Досі 
описаяо . 820 рукописів а ріаних бібліотек та :муаеїв. · 

4. Постійна Комісія .для складання Словника української ж'ивої мови піД; 
головуванн:Ям . акад:· А. кр им с ь  ко г о  в складі 6 штатних сі!ї'вробіт:.. 
ників (керівничий-В. Ганцо"вj і 8 нештатних співробітників-:--мИ-: 
нулого poRy значно одмінила характер сво.є.ї роботи.' Період самого 
збирання :матеріялу скінчивсь, настало його обробле1ші. Що�до :но.-' 
вого :матеріялу, то праця провадилася над використовуванням термі-· 
nологічіІих словни.ків та сrіеціяльних вида�нів, а .також творів 
Л. Українки, Коцюбинського; Куліша, перекладу творі.n В. ·короленка 
та сучасних письменників_:__ М . . Хвильового, Г. ·Косинки, М. Риль
сь!Сого, П. Тичини та Ин.; прибуло також зо 3.ооо карток с.іюварного 
:матеріялу безпос�редньо а народніх уст. Але головна праця Комісії 
в :минулому ·році була: в складанні й друкуванні р о  с'і й с Ь·к о
у к р  а ї н  сь к о г'о е л о  в н и к  а. Первісний план -дати·· пе.величкий 
слощшк . На 40�50 арк. _:у процесі· роботи Дуже розсунув свої рамці, 
і Комісії, власне її редакційній колегії (в ній-Ган: ц � в ·в., Г .О' л ос
к ев и ч Г., Гр інче нко в а  М. та а кінцем, року Ніковськ·Ий А.) 
довод:Ит:Ься не тільки обробляти й редагувати призбираіІий : попе
реду м:атеріЯл, але й працюват:И: Ще пад поповненням та поновлен-· 
ням застарілого реєстру рЬсійського' 'словника. Справа. а виданням 
згаданого ро�ійсько-українськ�го сл�впика стоїтJ> так. То'М І, під 
г о л о в н и :м · р ед а г у  в анн ям fікад. А. Кр и :м с ь  кого (А- Ж) 
вийшов у .еві т :Минулого poRy. Друкується том Ц · (3:-HJ під. t о л. о в
н и М: р е дагу в а н ням акад. А. К р и м с ь к ого t·рівноqасВ;о�т. ІІІ 
(0-П), під г о  л о  в н им р е д  агу в анн я м  акад. С. в ф р е:мuв а� які 
мають вийти в цьому році. Дуже коштовною бібл!Q1�.RОЮ Комісії, .як 

звичайно, користувалос"я прот.ягом року по·над 600 осіб, що брали на 

читання близько 2000 RниЖок. 
5. Інститут Наукової Мови або Іермінологічноі-вдиний з усіх уста

нов Академії не дав свого авідомлепн.я в цілому, не вважаючи на 
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всі ! нагадуванн.я торішньому секретареві Інституту 1). Сепаратно 
:надіЙШJІQ звідомлення тільки ,од Правничого відділу Інститута. Дей 
енергійRИ� Відділ, під го.rіовуванн.ям Ір. Ч � р Ка с ь :ко Го, одбув прот.Ц-
1'0!1! ИЖУ А�·7 з_асjда�нів, збирав правнині терміни з історичних джерел 
та з уст народа (всьоr9 прибуло 7.832 картки) та редагував далі 
,Дра:ктичний правничий словник", довівши його в кінці року до· 
літери С� а на початку 1925 р. доредагував його зовсім (Головна 
реда.кці.я належить акад. А. Кр и м с ь ком у). 

6. Постійн�. Номісія Історичного словника украінської мови під :керів
ництвом директ9ра, проф. Є. Тимч е н ка, в с:кJrаді 2 штатних і 
3 нештатни'Х співробітників-з одного боку провадила далі роботу 
-збирання карткового матеріялу (за рік прибуло 17.ООО :карток) та. 
уряджала прилюдні засідання з доповід.ями ( 4 засjданн.я з 4 допові
д.я:ми); з другого-ж - приступила вж� й до остаточного оброблення та. 
редагуванн.я зібраного попереду матеріяла. Директор комісії і разом 
редактор, зредагував . і 13иготував до друку 7 арк. словника. 

7-8. · Істо_ричио-Фі.11ологічна Катедра акаА. А. Ю. Кримського, в складі 
щюх mтащи� співробітниІсів пjдготовила до друку працю "3над�би 
до життєпи:су Руданського" (друкуєтьсд) ; призбирала за наперед. 
виробленою програмою ч;имало лексичного матері.ялу з н.ародніх уст 
на :Київщині, переважно народціх правничих термінів, що увійшли 
до "Російсько-Українського сло)3ника" та спеці.яльного "Словник�

юридичних термінів" (дру:кую·r:ься за редакцією акад'. А. Кримського). 
Кабінет Арабо - Іранської ·Філології при катедрі акад. Кримського 3: 

його Ве\!ІИRОЮ спеціяльною книгозбірнею (що цього року знов по
повнилася більше ніж на 400 томів) нарешті дістав :м:атері.я:льну 
змогу почати; каталогізаці19 книжок (закаталогізовано турецький 
та почасти арабський відділи); виготовлено переклад подорожи 
арабського патріярха Макарія по Україні XVII в. з рукопису, що 
належить бібліотеці Кабінету й .являє редакцію, не раз одмінну од 
відомих досі редакцій подорожи. _ В:�щрукувано три :монографії з істо

рії персів та арабів, Дві послано на конкурс БУКСУ до Харкова 
(адобул:ц �ай:вищу цре:мію). 

9-10. Комісія Іtтноr�фічно - ФольНJорна під головуванням акад. 
А. Л о б оди, в складі 2 щтатних і 4 нештатних співробітників, про
т.ягом року влаштувала 20 прилюдних засіданнів з 28 доповідями; , 

5 наукових екскурсій (на Поділля, на північний Кавказ, на Курщину 
та Чернігівщину, то-що), що дали, опріч українського, матері.ял :мол
давський та. болгарський, а також знадоби дл.я ді.ялектологічної й 
етнографічної карти Путивльського повіту. До збирання етнографічно

, фольклорного :Матері.ялу притягав потроху Комісія_ широкі круги, 
встаповцвщи зв.язки з сільським учительством, студентством і вза-

1) В 1925 р. замість торішнього неа:куратного се:крета1)я обрано нового -
r. Х о л о д н о  r о, і тепер е повна надія, що діловодство, ю� і взагалі всі справи 

--Інституту Нау:ковоі Мови, підуть гаразд. Звідомлення Інституту за минулий рік 
Г. Холодний уже готує, і воно вийде в світ окремою брошурою. 
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галі селянством:. Складено, а почасти й падруRовапо яна.ку про
грам та відозв (яR от К. К в і т R и - "Професійні :народні співці 
й музиканти па Україні", .Програма краєзнавчи:х лекцій, відо
зва про вбирання фольклорного матеріялу і т. ин.). Музично - Етно
rрафічний Кабінет при Комісії (керівничий К. Кв і т R а і 1 пешт�тнИй 
співробітник), опріч чільної участи в згаданих допіру еRспедиціях, 
працював над дослідом впливу західньої· народньої ютвикиj особливо 
західніх слов'ян, на українську музику 'Ра музиRу східпіх слов'ян 
узагалі, і надо впли вом уRраїнської народньої :музиRи на російську . 
3роблено записи народніх мелодій: 160 українських, 8 білорусьRих, 
110 болгарських, 12 Rабардинсь ких, 26 айсорських та ин. 

11. Постійна Комісія для видавання пам'яток новітнього українського 
письменства під головуванням аRад. С. Є ф р е м о  в а, в складі 1 штат
ного і 11 нешт. співробітників, як і минулих роRів, була єдиною а 
академічних установ, що провадила широкі студіІ з сфери історії 
українського письменства. В мину лому році працювала переваж:но 
над виготовленням до друRу академічного видання творів · Шевченка 
(т. IV, щоденниR, уже друRується), над організацією "Шевченків
сьRого Інституту", що має зосередити в собі матеріяли до історії 
українського письменства ХІХ в., та пад окремими історично-літера
турними темами, що подавалися як доповіді на засіданнях "Історично
Лjтера турного Товариства", .яке працювало в тісному контакті з 

Комісією. 3 цих праць склався між иншим надрукований вже том 
І-й збірника "Шевченко та його доба" (1925), і є думRа видаяати 

його регулярно. Комісія заходами своїх членів здобула для своєї 
роботи чимало нового матері.ялу,-серед його перше місце займають 

автографи ШевченRових повістей, дар Академії од В. Котвл ь ні к о в а. 
12. Катедра Історії Українського Народу, з поворотом до Київа 

акад. М. Гр у ш е в с ь к о г о, в складі самого аRадемиRа і 2 штатних 

співробітників сталася активним організаторським центром для нау
ко1ю-історичної праці в Академії. Р. 1924 Rатедра в.лаштувала низку 
екскурсій для організації роботи на місцях (Харків, Чернігів, Пере
яславщина, Кременчук, Катеринослав, Запоріжжя, Вінниц.я, Житомир, 
Овруч і т. и.), організувала видання, що виходили під фірмою "Істо
ричної Секції" (див. нижче), і зібрала в лоні самої Академії знов-Же 
низку установ, що практично р0�3роблюють поставлені натедрою зав
дання. Отже тісно з ка тедрою бу ли зв.язані в своїй роботі - Істо
рична Секція з Історично-Економічною Підсекцією, :Комісія Куль
турпо�Історична і :Комісія Історичної Пісенности, 3 комісії пuрай
онного розробJ1ення історії У країни : - а) Київа і Правобереж.жй, 
б) Лівобережжя та Слобожанщини, в) Степової України та Чорно ... 
мор'я; Археологічна Секція та Археографічна Комісія. Персонально 
акад. Грушевський працював далі над "Історією української літера
тури", друкуючи т. IV її та підготовляючи V; робив підготовч_і 
заходи для продовження "Історії України-Руси" й вид�ння доку-
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ментального матеріялу 2-ої пол. XVII в., зредагував 4 книги "Укра
їни " і один том "Записок"� Відділу, вмістивши в них і кілька. 
tтаттів. 

1 З. Історична Секція, під головуванням акад. М. Грушевського,. 
р. 1924 одбула 20 засіданнів з 38 доповідями, відновила видання 
історичного трьохмісячпи1t:а "Україна" (вийшло 4 книги), друкує: 
"Наукови й Збірник за р. 1924" і склала з своїх праць черговий, 
УІ том, "Записок" І Відділу, давши цим змогу взагалі багатьом: спів
робітникам Академії випустити в світ свої праці. (Всього в тих ви

даннях взяло участь 53 автори, надруковано 76 статтів і обговорено 
48 виданнів). Н арешті Секція брала діяльну участь в організації 
територіяльпих комісій, що зайнялися розробкою іст(7рії свого краю 
з участю місцевих спеціялістів. Іс т о рич н о-ек о н о м і ч на п і д-· 
с е к ц і я, під проводом. проф. О. С. Г р  у ш е в с ьк о г о, присвячувала 
свою · працю головним чином дослідженню джерел до історії госпо
дарства України XVIII в.; провадила далі оброблення матеріялу Ру
м.Янцівського опису (5 праць видрукувано, инші підготовляються) та 
працювала. над методологією розроблення економічного матеріялу. 

14. Комісія Культурно-Історична, під головуванням акад. М. Груш ев
ськ о г о, в складі 2 штатних і 3 нештатних співробітників, провадила 
дослідження примітивної культури та її аналогій у соціяльній струк
турі давньої Р.уси та в сучаснім українськім фольклорі, розробивши, 
а n()части й надрукувавши низку праць з цієї сфери. 

15. Комісія Історичної Пісенности, під головуванням акад. М. Г р  у
ш е вс ьк о г о, в складі 2 нештатних співробітників, збирає й опрацьо- · 

вує відповідний пісенний матеріял, маючи завдання скласти_ в першу 
чергу корпус українських дум та історичних пісень. Перший том. 
"Корпуса дум" у значній мірі вже підготовлено до друку. 

16-18. Комісії порайонного розроблення історії Укра'іни організувалися 
для оживлення дослідів над 1.сторією України: кожна з таких комісій 
становить організаційний осередок, що має своїм завданням звяза
тися з місцевими дослідниками даного району та розгорнути. :мож
ливо-всебічну. працю над його дослідженням. Прот.ягом: року органі
зувал:Ися такі комісії: а) Комі с і я  Київ а й Правоб ережж я, під 
головуванням акад. М. Груще в ськ о г о, в с:кладі 2 штатних (керів
ничий В. І. Ще р бин а) і. одного нештатного співробітника; збираю
чися регулярно, вислухувала праці своїх співробітників, брала участь 
у справах, які подавало на її розгляд комунальне управління Київаr 
підготовила до друку збірник "Старий Київ та його околиці", орга
ніз;увала обслідування київського некрополю й систематичний опис 
праць з історії Київа по місцевих бібліотеках та му зе.ях. 

·
б) К о м і

с і я Л і в о б е р е ж ж я т а С л о б.о ж а н щ и н и, під головуванням акад. 
М. Г р уше в с ь к о г о, в складі 3 нештатних співробітників (вик. об. 
керівпичого О. Ю. Ге р м а й з е), розпочала свою роботу власне з Чер-
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нігова, організувавши місцевих працівників, провадячи почату ще 
попереднього року роботу архітектурного обсліду-вання чернігівських 
пам'яток та підготовляючи до видання збірник "Чернігів і північне 
Лівобережжя", за котрим �ає піти збірник присвячений. Слобожан
щині. в) Ко м і с і я  Ст е п о в о ї  Ук р а ї н и  т а  Чор н омо р'я, під 
головуванням акад. М. Гр у ш е в с ь к о г о; при участі 3 нештатних 
співробітників (вик. об. керівничого М. М. Ткаче н к о) розпочала 
свою роботу при кінці року й тому поки що обмежи.Лася самими 
організаційними заходами та притяганням до роботи місцевих сил. 

19. Археологічна Секція, під головуванням акад. М. Гр у ш е  в
с ь к о г о влаштувала 6 засіданнів (2 спільно з Історичною Секцією) 
з 6 доповідями; Деякі з них, як-от про археологічні відкриття остан
ніх часів на Україні, мали популярний характер, ілюструвалися 
діяпозитивами і збирали численний гурт слухачів. 

20. Археографічна Комісія, під головуванням акад. М. Гр у ш е в
с ь к о г о, в складі 2 штатних і 2 нештатних співробітників, 10 дійс
них членів і 13 постійних учасників,- мала протягом року 12 засі-

- даннjв, на яких заслухано було доповіді про стан археографічного 
матеріялу по різних місцях України. Археографічна Комісія поста
вила своїм завданням провадити далі археографічну працю Костома
рова, публікуючи архівні матеріяли від другої· половини XVII в. 
Для цього Комісія виробила план повернення Україні архівних мате
ріялів, вивезених на північ, та тимчасового користування матерія
лами московського походження, зробивши й деякі реальні до зреалі
зування того плану заходи. В інтересах дослідження матеріялів 

- останніх часів Комісія намагалася тісніше і безпосередньо звязатися 
з архівними установами і дослідниками на місцях, завести курси 
архівознавства, скликати Всеукраїнський архівний з'їзд, - на жаль, 
конкретизації цих заходів стали на перешкоді бюрократизація архів
ної справи та брак відповідних коштів. 3ате реально стала справа 
опису, з приводу 350-річчя друкарської справи на Україні, всіх без 
різниці мови й шрифту виданнів, що вийшли на українській тери
торії до 1800 р. Обраний па це спеціяльний llі>мітет енергійно взявсь 
до роботи і вже має близько 1.000 описаних праць. Підготовлена 
до друку ціла низка архівних матеріялів (напр. велика збірка доку
ментів до історії Коліївщини) чекає коштів нз. видання. 

21. Всеукраїнський Ар хеологічний Комітет охорони і досліду пам'яток 
старовини, мистецтва та природи, під головуванням акад. О. Но в и  ц ь-

' 

к о г о  в складі 2 штатних, 2 нештатних співробітників і 18 дійсних 
членів, минулого року реорганізувавсь, поповнивсь новими членами 
і, діставши в грудні 1924 р. новий статут, узявсь до роботи на 
ширший, ні.ж було досі, маштаб. В сфері організаційній, Комітет 
виготував проєкт нормального наказу про охорону пам' яток, перевів 
справу з заснуванням у Київі трьохрічних археологічних курсів і 
нарешті розпочав роботу для скликання Першого Всеукраїнського 



295 3В!ДОМЛЕПЯЛ ВІДДІJІУ 3Л 1924 Р. 
��������� ������������-

·"Конгресу Археологічного в Одесі (що збереться в серпні 1926 р.). 
В справі охорони пам1яток Комітет переводив регулярний догляд за 
:земляними роботами в Київі, оглядав спливи :(облази), робив безпо
середні заходи для вратування київських пам'яток, що були під 
загрозою знищення (як-от Мазепинський будинок колишньGї Духов
ної Академії, мітрополітанський біля. Софії дім, брама Михайлів
<Jького манастирл, Видубецький манастир і т. и.); вдавався в тій 
самій справі на місця (Черкаси, Лrотин, замок князів Острозьких, 
могили Кулішів і Білозерського на Борзенщині, оранжереї в Сокир
ницях, парк у Тростянці і давні церкви й манастирі по Київщині, 
музеї у Бершаді, Красносільці, Полтаві, СтарGкостянтинові і т. и.). 
Опріч того, Комітет зорганізував Комісію, що керувала роботами 
Лаврської майстерні по реставрації першорядних пам1яток малярства; 
провадив далі збирання матеріялу для археологічної мапи та регі
<Jтрації пам1яток, брав участь в Ольбійських розкопках; виробив план 
наукової роботи для дGслідження Трипільської :Культури і т. и. При 
Rомі теті, вважаю"Іи на сшщіяльне завдання, відновлено також окрему 
Софійщ.ку Комісію. 

22. Софіііська Комісія, під головуванням акад. О. Но в и  ц ь к о г о, 
зосередила свою увагу на дослідженні стародавніх фресок у соборі 
св. Софії та охороні їх од неминучої загибели, якщо не буде проти 
цього вжито негайних заходів. Комісія й поставила своїм першим 
завданням реставрацію цих фресок, між иншим і однієї нової, дот:И: 
зовсім невідомої, як і инших пам1 яток давнього мистецтва; дещо вже 
й зроблено, JІК-от реставрація одного образу візантійської доби, - инше 
за браком коштів одкладено на найближчий час. Опріч того, упоряд
ковано частково ··Софійський архів та підготовлено до друку в ,,Со'" 
фійському Збірнику" архівний матеріял про реставрації собору 
св. Софії протягом XVIIl-XIX вв. 

· 

23. Постійна Комісія Історично-географічного Словника Українськоі Землі, 
під керуванням директора, проф. О. Гр у ш е всь к о г о, в складі 

·2 штатних і 2 нештатних співробітників, провадила далі свою роботу 
.збирання матеріялу та його обробки, спиняючись детальніше на не
вияснених досі питаннях з історії економічного життя та колонізаці'f. 
Минулого року використано 25 виданнів для визбірування карток 

і остаточно оброблено в статтях місцевості з Остерського, Кролевець
. кого, Козелецького, Кременчуцького та Київського повітів, з південної 
Волини та Холмщини. 

24. Постіііна Комісія для дr.слідів над громадськими течіями на Україні; 
·під головуванням акад. С. Є ф р е м о в а, в складі 1 штатного і 4 не
штатних співробітників, :мала в минулому році 8 прилюдних засі

. даннів з 1 7 доповідями, зібрала чимало нового матеріялу (з історії 
Кирило•Методіївського Братства, з історії 60-х років, архів І. Сте

.mенка, з біографії Драгоманова, то-що). Дещо з своїх матеріЯ:лів 
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Комісія обробила й опублікувала в працях своїх співробітників, роз
робляла бібліографію до історії громадських течій, наре_шті присту
пила до складання особливої серії соціяльно-економічного вмісту" 
що подавала-б матері.яли та розвідки з історії громадських течій. 
Досі підготовлено 6 випусків з тієї серії: "Драгоманов у :Київі",... 
�,Ухраїнський рух 70-х рокі� в освітленні сучасників", "Публіци
стика 60-х років", "fалицька публіцистика 60-х років", "Література, 
РУП (Революційної У країнської Партії)'' і "Листування :Кирило
Методіївських братчи·Rів". 

25. ПостіАна Номісія для складання· біографічного Словника украі'нських. 
діячів, під головуванням акад. С. Єфре м  о в а, в складі 1 штатного. 
співробітника (керівничий- М. М. М о г ил ян с ь кий) і 5 нештат

них співробітників, за 1924 рік долучила до своєї картотеки 39.785:. 

нових карток, а тако.ж і чимало вже ц!лком готових біографій на 
перші літери, зібрала нових· співробітників у Житомирі та Вінниці:· 
а це з давнішими (Чернігів, Полтава, :Катеринослав, Одеса) досить. 
повно охоплює українську територію й допомагає здобувати біогра
фічний матері.ял силами місцевих людей (найбільше матеріялу дали; 
Вінниця, Одеса,. Чернігів). ·Щоб зацікавити місцевих діячів та при
тягти до співробітництва в :Комісії� надруковано було в VI І{Н. 

"Червоного Шляху" особливу відозву. Приступлено вже до складан-
ня основного списку ймень та зведення до альфабету всього зібра-· 
ного досі карткового матеріялу. 

26. Гебраїстична історично-археологічна Номісія, під головуванням 
акад. А. :К ри м с ь к о г о, в складі 1 штатного співробітника (керjв
ничий- J. в. r а л а н т) і 3 нештатних співробітників, 'поставивши 
собі завданням - розробку матеріялів із унутрішньої історії юдаїЗму 1• 

обслідувала з цього погляду архіви :Київського· генерал-губернатора, 
:Київської Шкільної Округи, Губерніяльного Правління, Цензурного 
:Комітету та окремі справи Центрального Архіву. Цим способом не 
тільки взято на облік матеріяли з історії жидівства на Україні, aJ1e· 

й цікавіші з них скопійовано для власного архіву :Комісії. Резуль
татом цієї роботи було між иншим 7 прилюдних доповідів, зробле
них на підставі зібраного :матері.ялу. 

27. Наеінет Мистецтва з відділом дитячої творчости при йому, під· 
керівництвю1 акад. Ф. Ш м і  т а  з 1 штатним співробітником, розроб
ляв питання теорії та соціології мистецтва, виро_бившИ між иншим. 
точні програми та методи дослідчої мистецької роботи та провадячи 
лекЦії й планові курси як із загального мистецтва, так і прикладні 
(художнього виховання та мистецької педології). При :Кабінеті пра
цювало 4 семінари (підготовчий, візантійського мистецтва, малюнку 
дефективних дітей і малюнку нормальної дитини). Опріч того, :Кабі
нет Мистецтва улаштовував при Всенародній Бібліотеці України 
виставку літератури художнього виховання та дитячої ілюстрованої;. 
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літератури й опрацював програму для роботи Бюра художнього ви
ховання та провадив складання бібліографічних покажчиків із за
гального мистецтва, художньої педагогіки й дитячої творчости. 

28-30. Катедра Українського Мистецтва, під головуванням акад. 
О. Н о  в и  ц ь к о го улаштувала в минулому році власний кабінет укра
їнського мистецтва з колекцій кол. "Наукового Товариства", заін
вентаризувала його і поповняє новими експонатами. В тісному кон
такті з катедрою працює й: Секція Мистецтва, головним чином у 
сфері дослідження художніх цінностей, вилучених із церков та 

молитовних домів на Україні. Музей діячів України при Секції прова
дить тепер енергійну інвентаризацію зібраного майна: минулого 
року зареєстровано 1. 708 експонатів. 

31-32. Науково-Педагогічна Комісія, під головуванням акад. 
О. В. К о р ч  ак - Ч е п у р к ів с ь  к о г о, в складі 1 штатного і 4 не
штатних співробітників, провади.ца да.лі свою звичайну роботу, сту
діюючи питання трудової 'школи (історія, різні напрямки й проблеми 
організації), методичні проблеми сучасної школи (комплексна система, 
дальтон-план), методику рідної мови в сучасній школі, освітню 
справу на Україні в сучасному та минулому. Результати студіювання 
Комісія, не маючи власного органа, подавала на сторінках журналу 
"Радянська Освіта". Комісія брала участь у праці Київської Педоло
гічної Станції, ІІІ-ої Всеукраїнської Конференції Педагогічної Освіти; 
зорганізувала Педагогічно--термінологіЧну Комісію в складі Інститут�· 
Наукової Мови (словник педагогічної термінології) й ро3робила ста
тут Науково-Педагогічного Т о в а р и с т в а, переданий на затвер
дження відповідних органів Академії. Інститут Фізичної ну ль тури пр И 
П е д а го г і ч н і  й К о м  і с і ї, з його допомічними установами 
{музей фізичної культури; 1шбінети- анатомо-антропометричний, 
гіrієни, евгеніки . та антропосоціології; лабораторії- біохімії, праці 
та фізіології), в складі 1 штатного директора і 4 нештатних спів
робітників, переводив збирання матеріялів, вироблювання препаратів, 
органі;зацію екскурсій та досJ1ідів на місцях, участь у з'їздах, то-що. 
Інститут, крім того, підготував до друку збірку свої� праць. 

Опріч гуртової праці по рі;зних установах 1-го Відділу, на� 

укову роботу індивідуально провадили дехто з академиків при своїх 
катедрах, а також низка співробітників з спеціяльними науковими 
.дорученнями. 

Академик М. Т. Б і л я ш і в с  ь к и й (ка те др а археології) про
J3адив свою працю го.11овним чином у Всеукраїнському Історичному 
Музеї, де наглядав за переглядом і перегрупуванням колекцій та 

улаштував кілька десятків лекцій з демонстрацією пам'яток, беручи 
разом учuсть і в академічних установах з археологічними завдан-
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нями. Академик Ф. ·І. Ми щ .е н кр (катедра історії культурно-ідей
·них :течій на Україні XVI-XVШ вв.) працював над принциповим 
освітленням умов одружіння .на Україні в минулому і сучасному з 
соціяльно-етнічного погляду та зб:црав матеріяли до инших соціяльно-� 
етнічних . праць . 

. Співробітники з спеціяльними науковими дорученнями: 1 .. Ку
р.и л о О. Б.-зробила кілька етнографічно-діялектологічних екскурсій 
і дуже енергійно працювала над редагуванням матеріялів Інституту 
Наукової Мови; 2. Н о  ви ц ь ки й М. М. �.збирав -і опрацьовував ма
теріящr до життя і творчости Шевченка; 3. П о п о в П. М.-виконував· 
наукові до.ручення звязані. з 350-літніми ро:ковинами друкарства на 
Україні, а з другого боку провадив далі свої фольклорні дослідк 
(Путивльщина); 4. Проф. Б а р  в і н  о к В. І. - складав реєстр і опис 
'стародруків по київських бібліотеках; 5. Ка )І и н  сь к и й  В. А. -ви
·конував спеціяльпі доручення що-до збирання і опрацьовування 
етнографічного матеріялу, переважно з сфери звичаєвого права;. 
6. Проф. П а р  х о м  е н к о В. О. - досліджував історію київської Руси 
у зв.язку з історією Східньої Европи взагалі. 

ЗЗ. Бібліотека Історично:..Філологічного Відділу ім. Волод. Антоновича 
збагатилася минулого року приєднанням бібліотек небіжчика В.Мо д
з а ле в с  ь к о г о  (1.833 назви книг та брошур) і колишнього "Науко
вого Товариства" (по-над 4.000 томів), не рахуючи инших, не таких 
значних, дарунків од поодинОRих осіб та Полтавської Архівної Ко
місії. Всього за рік видано було 850 томів на користуванн.я членам 
_та співробітникам Академії, а крім того останніми часами бібліотека 
впорядила в своєму помешканні постійну читальню, де працюють 
щоденно співробітники Академії, дослідчих катедр, студенти різних 
ВУ3'ів та инших наукових установ. 

Опріч цієї підручної бібліотеки (та спеці.яльних багатих книго
збірень при окремих установах) були під управою 1-го Шдділу ще 

бібліотеки к о  л и ш н і х  м а н  а с  т и р  і в - Лаврська, Михайлівська •. 

Никольсьва, Видубець:ка та СсфійсьRа, що їхню головну цінність 
складають переважно стародруки та рукописні збірки. Завідувала 
ними спеці.яльна Бібліотечна Rомісія, що минулого року чимал0с 

шшрtшК'вала пад обліком, р-егістрацією та впорядкуванням книж
них с1шрбів. Ці бібліотеки брали участь своїми :книгами у ви
ставках з приводу 350-літт.я друкарської справи на Україні і взагалі 
завдовольня.чи наукові потреби київських дослідників. На черзі стоїть 
концентрація, принаймні декотрих з них, в одному помешканні, а 
саме в бібліотечному будинкові колишньої Лаври, бо цим способом 
досягнути буде можна й більшої охоронности книжних скарбів 
минулого, і доцільнішого їх використовування. О:крім того, І відділ, 
цостановив передати ці манастирські книгозбірні в тіснішеє віданн.я.1 
Всенародньої бібліотеки при Академії Н,аук. 
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Окидаючи одним погллдом ділльність І-го Відділу Академії 
.:за минулий 1924 рік, можна сказати, що ·Відділ доходить нині вже 
:повного циклу свого розвитку. Мало не всі катедри обсаджено; робота, 
яку- тому літ шестеро-Відділ собі ставив за ріа desideria на початку 

·своєї організації, її в більшій або меншій мірі вже виконує низка 
комісій та инших установ; організаційна пора вже доходить свого 

краю. І дальші у Відділа завдання будуть не так екстенси
·фікаційної натури, не так захоплення ширших обсягів у роботі, я& 
:її інтенсифікації, розвитку та поглиблення на вже зайнятих позиціях. 

Секретар Відділу, акад. Сергій Єфремов.· 





Список прилюдних наукових допов1д1в, що іх прочитали 
бу ли співробітники Відділу протягом 1924 р. 

І. Історичне товариство Нестора Літописця. 

1. Проф. С. І. М а с л о в, Пам'.нти проф. Павлуць1tого. 

2: Акад. М. П. В а с и л е н к о, Пам'.ити Г. Г. Павлуцького. 
3. С. О. Г і л н ро в, Павлуцький, .нк мистецтвознавець і професор. 
4. Ф. Л. Ер н с т, Павлуцький, .нк історик українського мистецтва. 
5. В. М. Б а з и  ле в и ч, Георгіївська церква в Rиїві. 
6. Проф. М. R. Г рун сь кий, До історії розробки «С.11ова о полку Ігор. 

7. R О. Rор дт, Нова прац.н з археології України (книга М. Еберта). 
8. Проф. Ф. В. R л и ме н к о, Rвиги вечистих справ Люблинського 

Преображенського ианастир.н. 
9. Ф. Л. Ер н с т, Кріпацькі оркестри на Україні. 

1 О. В. М. Б а з и  л е в и ч, Декабристи в Rиїві. 
11. М. І. R ор н и  л о в и ч, Нові матері.нли з історії сел.ннської реформи 

в Польщі. 
12. В. О. Rо рдт, Лист про становище Росії р. 1

_
698. 

13. В. М. Б а з и л е в и ч, Друга Всесоюзна Rраєзнавча конфере нція 

в Москві. 

11. Історично-Літературне Товариство. 

14. Акад. С. О. Єфремов, Літературний авторитет Шевченка. 
15. " Шевченко і Ryлim. 

16. " Джерела творчости Нечун-Левицького. 
l 7. " П. Л. Стебницький. 
18. " Укр. книга .в 1798-1916 рр. 
19. Акад. В. М. П е р е т ц, Стара українська повість і збірник по

вістей 1660 р. 
20. П. П. Филипо вич, Шевченко і декабристи. 
21. 

22. 
,, Шевченко і Гребінка.. 

Ге uе за Франковоі легенди «См:ерть Каїна», 



ЗО2 СПИСОК ПРИЛЮДНИХ НА УКОВИ Х  ДОПОВІДІВ, ЩО ІХ ПРО-

23. Проф. С. В. С а в ч е н к о, Ан атоль Франс. 
24. М. К. 3еров, Юрик а і др ами Л. 'У.кр аїнки. 
25. " 3 чернігівських м атері.ялів длл істор ії українського 

26. 
27. в. п. 

письменств а. 
,, Пое зіл і проза П. Л. Стебницького . 
П е т р  о в, Проблем а іронії (А. Франс). 

28. " Твор чість М. Рильського. 
29. М. О. Д р а й - Х м а р а, Життл Лесі 'Українки. 
ЗО. R. О. Коп ерж ин с ь к ий, Театр на Поділлі ХVШ і ХІХ вв. 
31. П. 1 Ру л і н, Шевченко і Піупова. 
З 2. М. М. Мог ил н н с ь!к и П, Сковород а-Квітка-Шевченко. 

з.з. " 
Ненапис ан а повість Коцюбинського. 

З4. " Іроніл і скепсис А. Франс а. 
З5. М. М. Н ови цьк ий, Викуп Шевченк а з кріпацтва. 
36. Ф. М. С ам о н е нк о, Із студій над Шевченковим віршем. 
З7. С. Г. Коз у б, Джерел а «Тіні забутих предк ів». 

38. І. Г. Л ю ти й, Коцюбинський і Кононенко. 
39. А. Ве рзи л о в, Спогади npo� Коцюбинського. 
40. г. R. r о л о с  R е ви ч, п. л. Стебницький і укр. книжка. 

41. М. І. Ко р н и л о ви ч, Діяльність П. Л. Стебницького. 
42. Проф. В. В. В и н о гр а д  о в, Хороба і смерть П. Л. Стебницького. 
43. Л. М. С т а ри ц ь к а- Чер н лхівс ь к а, Сп огади про Л. 'Українку. 

ІІІ. Товариство дослідників української історії, письменства і мови. 
44. П. П. ІІ от о ц ь к и  й, Часопис «Основа» та ЇЇ фундат ори. 
45. Ак ад. В. М. Перетц, Збірник повістей панотця Гр. Шаргород

ського. 
46. А. Й. Л н ще п к  о ,  В ідгомін укр.-руської биліни про бій І ллі Му

рОJ\ЩН в старо-німецькім епосі. 
4 7. Проф . В. П. А д р і я п о в а, Український паломник кіпця XVI в. 

Данило Корсунський. 
48. В. О. Ща ви н с ь к ий, Шевченко і Рембрандт. 
49. В. Ф. Б о ц н н о  вс ь ки й, Гуманізм Шевченка. 
50. R. О. R о п е р ж ип с ьк и й, Послані є Ше вченка «до :мертвих і живи х  

і ненарожденпих земляк ів». 
51. Акад. В. М. П е р е т  ц, До історії польсько-українських .пітератур

них вз аємовідносин в XVI в. 
52. С. О. Кр а с и  ль пик о в, Рукописне джерело збірник а українських 

пісень Гоголя. 
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53. Ака д. В. М. П е р е  т ц, Сліди українського. перекладу Печерсьи.01·0 
Патерика в ХШ в. 

54. А. Й. Л я ще н и. о, Новітні студії про Шевченка. 
55. Проф. В. П. А д  р і  JI н о  в а, До історії укра1пського шкільного 

театру XVII-XVШ вв. 
56. А. Й. Л.нще ни.01 Нові «україніка>. 
57. " Биліна про Івана Гостипого сина і українська 

література ХІІ в. 
58. П. П. П о т  о ц ь к и  й, Історична вага альбому літографій української 

старовини худ. Сластьона. 
59. R. О. R о пер ж ин с ь R и й, Театр на південно-західній У країні за 

50 років (1780-1_830). 
60. Акад. в., М. Пере т ц, Нова студін Ф. Колес си про походження 

укра1нських дум. 
61. С. О. -Ще г Л' бва , Видавнича ді.нльпість печерського друкарн XVII ст. 

Памви Беривди. 
62. І. С. Абр а мо в, Українські пісні в рукописнім співанику Лизаве

тинської доби. 
6 3. А. Й. Л я щ е н к 01 Замітка до <Слова о полку Ігоревім:.. 
64. Ака д. В. М. П ер е т ц, Нова спроба історії української літератури 

акад. М. С. Грушев ського. 
65. А. Й. Лнще н к о, Сага про Олафа Тригвассона та літописний 

переказ п ро кннгиню Ольгу. 
66. Акад. В. М. Пере т ц , 3 часів гор дува н н.н українською мовою. 
67. К. О. Іtопержин ськ ий, Критичний огл.нд нових праць з історії 

українського театру. 
68. Ака д. В. М. П е р ет ц, Сцені чні ефекти в ста ро винній укр. драмі. 
69. І. Ф. Ри б а ко в, «Се:меновска.я история> і арешт Rаразина, за но

вими матеріялами. 
70. Д. І. Абрамович, Rутейнинське видаЯп.я 16З7 р. Гісторії про 

Варл аама та Йоасафа. 
71. It. О. Rопержин сь к ий, Т.еатр на Чернігівщині в другій поло

вин і ХVШ та першій половині ХІХ ст. 
72. П. П. Пото цьк ий, 3на11і н н.я пра ць Д. О. Ровинського дл.я історії 

украшського ·мистецтва. 
73. Б. Л. Бог аєв с ьк ий, Пам'ятки Трипільської культури в иуsенх 

Украіни. 
7 4. В. В. Да пи л о в, Російська цензура в справі арешту збірника 

українських пісень. Rоципинськоrо. 
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IV. Постійна Комісія історичного словника української мови. 

75. Л. Б і л о з ір, Сrил ь і мова в поевії Пачовського. 
7 6. R. О. Л а з а р е  в с  ь к а, Терміни в цехови х організаціях. 
77. М. Ст а ни сл а вс ь ки й, Вплив революційних часів на українську 

лексику. 
78. Проф. Є. К. Ти м 11 е нк о, Поняття форми в реченні. 

V. Етнографічна Комісія. 

79. М. Б ілинський, Пісні й оповідання про Кармалюка. 
RO. В. В. Б і ли й, Архів С. Д. Носа. 
81. " До 40-літнього ювил ею наукової діял ьности Д. І. Явор-

ницького. 
82. " Етнографічні вражіння з Запоріжжя. 
83. М. П. Га й д а  й, Етнографічна екскурсів в "13алькарію. 
84. П. Д. Дем}·цький, До питання про символізм укр. народи. мелод11. 
85. В. А. К а  м ін ський, 3 наукового життя на Поділ лі (Краєsнавча 

праця у м. Вінниці та на Поділлі і підсумки 
її в сьогочасний момент). 

86. " Свято Купайла на Волині. 
87. R. В. К ві тка, Сп остереження над молдавсь&ою 

88. " Вплив чехо-словацької народньої 
шську. 

89. Q. Ки с і л ь, Спомини про С. Д. Носа. 

піснетворчістю. 
музюш на укра-

90. lJ. Кл еп а т с ь к и  й, 3 ·ономастичних спостережень. 
91. М. Ко р ни л о ви ч, Народні прізвища на Холмщині. 
92. Акад. А. Л о б о д  а, Краєзнавство на Вкраїн і. 
93. І. Г. Л ю т и  й, Пісні і перекази з Чигирина. 
94. А. О нищу к, 3 :матеріялів до ономастики. 
95. В. П. Пе т р  о в, 'Бібліографія сл ов'янської етнографії за 1918"20 рр. 
96. " Етнографія в mколі (Нові програми Гус'а). 
97. " 3 укр. етнографії 40-х рр. (В. Білозерський і 

П. Куліш). 
98. " Діяльнісrь Етнографічної Комісії УАН з а  1924 р. 

99. П. М. П о п о в, Етнографі чна діяльність Деляфліз а. 
100. . " До методології укр. фольклористики. 
101. Е. А. Рихлік, Чехи на Волині. 
102. Ю. М. Со ко .11 о в, До методології збирання фольклорного :мм·еріялу. 
103. М. С т а н и с л а в с ь кий, 3 укр. ономастики. 
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104. Д. І. Яворницький, 3 фольклорного досвіду. 
105. С. Лк и ІІІ о вич, Забраковані матерілли з Кам.-Под. Сrат. Комі

тету р. 1872-го. 
106. л. ш у л ь  г и н  а, Другий Іtраєзнавч и іі  з'їзд у москві. 

VI. Музично-етнографічний кабінет. 

1 07. R. В. К в і т к а, Сім літ музичної ку ль тури на Вкраїні. 

VII. Історична секція. 

108. Проф. о. с. r р у ш  е в с  ь к и  й, 3 на укової спадщини Костомарова 
(рецензії на літературні твори). 

1 09. М. М. Тк а ч е н к о, Мі.ж.ва роднє становище Вел. квлзівства Ли
товського в кінці, XV в. 

11 О. Проф. О. С. Г р  у шевс ь к ий, Делкі архівні матеріяли у ВБУ . 

.. 111. М; М. Т к а ч е н к о, Міжнародні звнзки Вел. кннзівства Литовського 
в кінці XVI в. 

1 12. М. м. Тк ач е н к о, Рада Вел. кнлзівства Литовського в диплома
тичних зносинах з Москвою та Rрцмом в часи 
кв. Олександра. 

1 13. ,, До генези Шевченківських <Гайдамаків». 
1 14. " Наукове розроблення Румлнцівської ревізії . 

. 115. С. В. Г л у  шк о, Погляди Драгоманова на Шевченка. 
116. " Нові історично�літературві матерілли з чернігівських 

збірок. 
117. " .Київські недільн�. школи. 
118. Акад. М. С. Гр у ше в с ь к и й, 50-літтл «Исторических песен» 

Антоновича і Драгоманова. 
119. R. М. Г ру ш  е в с  ь ка, Передісторична людина Америки, її тех

ніка і культура. 
120. В. І. Ще р би н а, 3 історії київського будівництва і нові будинки 

Лаври 1 720-30 рр. 
121. 

122. 

123. 

124. с. в. 

,, До п итання про найдавніший список літопису 

" Старі київські будинки. 

" Два київські генера л-г убернатори XVIII в. 
Шам: р аї в, Економічний стан козаків Полтавського полку 

в 1767 р. 
� 

125. ,. Козаки м. Полтави в 1767 р. 
126. П. Н. Кл именк о, До проблеми відношеннл міста і території на 

У країні за Гетьманщини. 
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127. О. ю. ге р ІІІ а й з е, 3 чернігівського сучасного 1:1.ау.и.ового ЖИТТJІ. 

v І 28. R. О. Л а з ар ев сь к а, 3 історії київських цехів. 
І 29. М. М. Т к а ч е н к о, 3 под орожи по Полтавщині (село С улимівка 

та 111. Кр еменчук) та по :Катеринославщині. 
130. Ю. Луг о вс ь ки й, У деснтуху. 
131. М. С п е р  а п� ь ки й, Лрославський збірпик ХШ в. 

13 2. В. А. Шуг а є вс ь к и  й, До питання про грошовий обіг на У країні. 
J 33. П. О. Не с е  л о вс ь ки і, Так звані брацлавські тин ери. 
134. А. Є р m о в, Осьмаки і «лядські'> на Гетьманщині. 

135. д. о. кр а в ц о в, ма.зепа в українській історіографії. 
136. П. Л. Н ов и ц ьки й, Острів Хортиця. 

VIII. Історично-економічна підсекція. 

137. О. І. Ба ранов и ч, 3 волинської економічної с таровини. 

1 :18. " Господарство Мнишків у першій половині 
xvm в. в Вишн евецькім RJІЮЧЇ. 

139. " Господарство Мниmків. Оренди. 
140. ,, Господарство Мнишків. 3бори. 
141. Проф. о. С. Гр у ше в с ь к и й, Семенські перехода і г етьм анська 

влада. 
142. Проф. О. С. Гр у m е вс ь ки й, Міські. земельні м аєтки .на Лілu-

143. 

144. в. д. 
145. д. о. 

" 

б ер ежжі ХVШ в. 
Чергові т еми в розробленні Румннців

сьв.ого Опису. 
Ю р ке в и ч, .3 історіі заселенпн Білоцерківщини. 
К р а в ц о в, Запоріжжя в перші часи колонізації. 

ІХ. Археологічна Секція. 

1-16. М. О. Ма к а р е нко, Скарб в Перещ е пина, м огил а Солоха, Морд
винівська м огила. 

14 7. " Городище М анастирище. 
148. м. Я. Р у ди н с ь ки й, Неолітичне становище в урочищі «Біла 

Гора) коло Полтави. 
149. І. В. Мо р г ил е вс ький , Архітектурні обміри собору Спас а в 

Чернігові. 
150. В. А. Шуга є вс ь кий, Самостійна укр. монета за Х:ме.п:Lвиць

ког о. 
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Х. Археологічний Комітет. 

151. Про ф. Б. Л., Б о г аєв с ь кий, Нов і ро зкопки в Ольв ії. 
152. " Нов і анrлійські студі ї про Трипі льську 

культуру. 

ХІ Комісія для дослідів над громадськими течіями. 

153. О. Ю; Герм айзе, Rоліївщина за нов ознайденими мате ріялами. 
154. Акад . С. О. Єф р ем о в, 3 коментарів до Шевченкового що д е нника. 
155. " З пової мемуарно ї літе ратури (спомини 

Овслніко-Іtуликовського та Тучапського). 
15�. м. М. Н о в иц ь кий , Процес Шевч енка в ІІІ Відділі (1847 р.). 
157. О. О. Ту л у б, До біографіУ кирило-ме то діівцл О. Тулуба. 
158. В. в. Мі Як о вс ь ки й, До істо рії У краї нської Громади 60-х рр. 
159. " Народ олюбе ць 60-х рр. (Б. Познанський). 
160. Ф. С е н г а  л е  вич, Золота грамота. 
161. С. О. Б у д а, З настроїв перед польським повстанням. 
162. " Український еле ме нт у народництві 70-х років. 

163. В. І г п а т і  є н к о1 У країпська преса пе ріоду ві йни і рев о люції. 

ХІ'. Г ебраїстично-Історична Комісія. 

164. Проф. В. А. Ри би п с ьк ий, До історії цадикізму в 60-70-х рр. 

165. ,, 
ХІХ в .  
Початкові :моменти історі ї  сюнш:му на 
Київщині (з документів Жанд арм. Упр.). 

166. Д. І. В а йпшт е йн, Ружинський цадик Фридман (з архіву ге не
рал-губ.). 

167, 

168. 

169. д. п. 

170. 

" Військова цен зура та жиди. 

" До історії ружинського цадика. 
Бр о д с ь кий, До справи р. Фрид мана (про пожежу в Зимо

вому палаці та образу ца рн ). 
,, Додатки д о  справи Фридма:ра. 

ХІІІ. Секція мистецтв. 

171. Д. М Щербаківськ ий, Золотарська оправа книги на Украіні. 
172. Акад. О. П. Нов иц ь к ий, Г. Г. Павлуцький . 



Бібліографін nисаннів співробітників І Відділу, що 

друкувалисн рр. 1918 - 1925. 

Багалій Дr.,итро, акад. 

,, ,, 

,, п 

" " 

,, " 

" 

1) !сторін Слобідської У країни, Х. 1918. стор. 308. 

2) Заселення південної України, Х. 1920. 

Стор. 110. 

3) Нарис української історіографії, т. І, вип. 2. 

к. 1923. 

11) Український мандрований філософ Г. С. Ско
ворода. Істор .-літер. розвідка. Х. 1925. 

5) Т. Г. Шевченко і м:етодіївці. Іст.-літ. роз
відка. Х. 1925. 

6) Нарис української історіографії, т. І, вип. 2. 

R. 1925. Ст. 108 +IV. 
Барвінок Володимир, 1) Загальний огляд стародруків київських бібліотек 

(Бібліологічні Вісті за 1924 р. ч. 1-3. 

стор. 132-149 й окремо, 1924, 82,стор. 1-20). 
Берло Ганна, 1) Українська граматика, Видавництво «Сіяч•, Чер

. каси, 1919 р. 
Білий Володим"р: 1) Григорій Сковорода. Життя й наука. R., 1924 . 

" ,, 

" ,, 

, , " 

Буда Сергій. 

2) 3абута справа. · <3ор.в», ч. Ш. 1925. 

3) Рокове весі.Плн «3оря>, ч. IV 1925. 
4) «Забутий друг» (С. Д. Ніс) - друкується в «Бібліо

логічних Вістах>. 
5) �та Ш отделение> (за новими архівними 

м:атерінлам:и)- друкуєтьсл в «3орі», ч. 7. 1925. 

1) Перед польським: повстаннли 1863 р. («Україна», 
1925 р., ч. 3) . 

2) До історії революційно-народницького руху 70-х рр. 
па Україні («Україна>, 1925, ч. 4). 
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Галант Ілля: lJ <Два ритуальнь�х процесса� (за актами центрального 
архіву київського університету). R. 1924 г., с. 37. 

" " 2) Жнто:мирський погром: 1905 р. ·(за архівними даними). -
Друкуєтьс.11 в «Україні:», 1925 р. 

Ганцов Всеволод: 1) Рецензіл на «Rypc украинского лзьтка» Ів. Огієнка 
(2 в:о:д., Rиїв, 1918)- «Rнигар» ч. 2, Травень 
1919 р., 1400-1406. 

" " 

" " 

" " 

" " 

" ,, 

Гермайзе Осип: 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

2) Характеристика поліських дифтонгів і mллхи їх 
фонетичного розвитку - с3аписки Іст.-Філ. Від
діJІу УАН», кн. ІІ-Ш, 1920-1922, ст.1 15-144. 

3) Діялектологічна класифікаціл українських rоворів
та:м-же, кв. IV, (1924), стор. 80-144 і окремо' 
Київ, 1923, 67 стор. (з картою). 

4) сРосійсько-український словник>, т. І (Редактори: 
Вс. Ганцов, Гр. Голоскевич, М. Грінченкова, 
Головний редактор акад. А. Крщ�:ський), Київ, 
1924, ст. XIV+ 290. 

5) Рецензіл ва <Коротку історію української мови 
ч. П. П. Бузука (Одеса, 1924)- <Записки Іст.
Філ. Відділу» кн. V (1925), ст. 252-267. 

6) РецепзіJІ на «Очерки истории русского нзЬІка» 
Ник. Дурново (Москва-Ленінград, 1924 -

. «Україна> 1925 р. ч. 1-2, ст. 185-190. 
1) <М. Чорнухи, Лохвицького повіту», історично-геогра

фічний нарис, <Вісті Лохвицького повітвико�
кому», 1922. 

2) «Методичні уваги до павчанн.11 історії>. «3 практи1ш 
трудової mІ\оли>, ч. І, R. В-во «Слово», 1923_. 

3) сШевченківська демонстрація в Київі р. 1914» (за 
матерінлами архіву Київ. Губ. Жапд. Упр.) 
<Черв. Шллх», 1924, кн. 3. 

4) «Коліївщина в світлі ново-знайдених :матеріллів», 
<Україна», 1924, кн. 1-2: 

5) <"Противоєнні прокламації часів світової війни», с:Укра
Їна:., 1924, кн. 3. 

6) «Нові вепорозумінн.11 з Шевченком>, «Україна> 1925, 
кн. 1-2. 

7) «Нелегальні відозви з приводу ШевЧ,енкових роковин». 
д. в. У. к, 1925. 

ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО·ФІJІОJІОГІ'lН. ВІДДІЛУ, кн. v. 20 
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ГермаМзе Осип: 8) «Політичне виховання в трудовій 
гічний 3бірник>.-3 пр�щтики 
в. 11, R., і 924. В-во «Слово». 

шк�>лі», <Педаrо
трудової школи, 

" " 

" ,, 

" " 

" " 

" 
,

, 

" " 

" " 

'' " 

,, ,. 

" " 

9) «Костомаров в світлі автобіографії», «Україна:., 1925, 
кн. 3. 

10) «3 історії сільського господарства в Лівобережній 
Україні xvm СТ.> 3аписки Іст.-Філ. Відділу 
У. А. Н., кн. VI, 1925. 

11) «Українські соцінлісти та основоположники науко
вого соцінлізмр. сЖиттлй: революЦія)11925, кн.1-2. 

12) сДвацнтип'нтиліття Р. У. П." сЖипя й Революція), 
1925, кн. 3. 

' 

13) «М. І. Костомаров», <Життя й Революція>, 1925, кн. 5. 
14) •:Історичний огляд становища Украіни ва початку 

ХІХ ст.», «20-40-ві рр. в українській літературі>, 
11, д. в. "У., R. 1924. 

15) Науково:"популлрві статті в київській пресі («Біль
шовик» за р. 1925). 

16) Рецензії в «Україні» за р. 1924. 
17) «П. Rуліш і м. Костомаров, ни. члени Rирило-.Мето

д11вськоrо братства», - збірник 'ill евчецко та 
:його доба», 1925, Д. В. У. 

18) За редакцією видано три частини переробленої і 
доповненої «Всесвітньої істо.ріЇ», з основним 
текстом проф. Віппера, Д. В. У., 1 924. . 

Глушко Сильвестр: 1) «Rуліш про свої зносю:�и з поляками> («Україна:., 
1924 р. No 3). 

" " 

" " 

" 
., 

2) <Драrоманів і недільні школи> («"Україна» 1924 р. М 4). 
3) сІвав Брик. Слов' ляський з'їзд у Празі в 1848 р. 

і українська· справа {рецензія) («Україна:. 
1925 р., кн. 3). 

4) «3 сел.янських рухів на Чернігівщині в 1905 р.) 
(друкується в <У країні> за 1925 р. ки. 4). 

Голосне.вич. Григорій� 1) Український правописний словничок з коротки�и 
правилами правопису. Rиїв, ДВУ. 4-те вид. 

1922 р. 5-те вид. 1924 р. 
" " 2) Російсько·український словник. Т. І. Редактори: 

Гавцов В. М., Голоскевич Г. R., Грівчев
кова М" М. Головний редактор А. Е. Rрим
ськ11й. ,р, 1914. «Черв. Шлях>� ст . .XIV +290. 
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Грінчеккова Марія: 1) Спомини про Івана Нечул-Левицького («Україна:., 

1924, кн. 4, ст. 111-127). 

" " 2) Росіісько-украіпськиіt словник. Т. І. Редактори: 
Гапцов В. М., Голоскевич Г. :К., Гріпчеп
кова М. М. Голови. редактор А. Е. Кримський. 

rруwевська натеркна:: 
R., 1924. Вид. <Червоний Шлях:.. Ст.ХІV +290. 

1) Примітивні оnовіданн.я, казки і байки Африки та 
Америки, ст. 192, 1923 р. " " 

" " 

" " 

" " 

" ,, 

" ,, 

, ,  " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 
,. 

2) 3 примітивної культури, розвідки і доповіді, з пе

редм. arc М. Грушевського, ст. 17-224, 1924 р. 
Рецензії в журналі «Україна»: 

3) Е. Cosquin, Etudes folkloriques, 1924� RH. 3, 

ст. 53-,155. 

4) Folk-lore, а quarterly review, за 1923 р.-1924, 

к:п. 4, ст. 177-179. 
5) The sociological review за 1924 р.-1925, кн. 1-2, 

ст. 206-210. 
6) W. О. Oesterleg, the sacred dance, 1925, кн. 3, 

ст. 155-158. 
7) Anthropos, за 1923-1925, кн. 3, ст. 173-175. 
8) М. Gaster, Roumanian popular legends of the 

]ady Mary, 1925, кн. 4. 

9) R. Квітка, Професіональні народні сnівці :іі 

музиканти. 1925, кн. 4. 

10) Revue d'ethnographie et des traditions populaires, 

1925, кв. 5. 
11) Програма длн збирання матеріялів, що вияс-

нюють виалівпя вогню . у світог.11.11,Ці укр. 

пароду. {ttультурво-історИчва комісія У.А.П., 

програма вип. І). 
12) Програма длн збираннл матеріалів до україн

ського пароднього словника. (Там-же вип. 2) . 

Грушевський Михайло, акад.: 1) Abrege de l' histoire de l'Ukraine, ·ст. 
vш + 256, 1920. 

" " 

" ,, 

2) Всесвітня історіл в короткім огляді, в. 

двQх книгах, ст. 202-\- 216, 1920. 
3) Anthologie de la litterature ukrainienne 

jusqu'au milieu du ХІХ siecle зложена 

спільно з· Катериною Грушевською, з пе

редмовою А. Мейе), ст. XXIV� 14-l, � 9�1. 
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Грушевський Михайло акад.: 4) Поч1:1.тки грома.в;янства (генетична соціо
логія), ст. 328, 1921. 

" 

,, " 

. ,  " 

5) 3 початків соціялістичного руху па 
Україні. Драгоманов і Женевський: 
соціялістичний гурток, ст. 212, 
1922. 

6) !сторін України-Руси т. VШ, ч. І, П і 
Ш, ст. 335+224+288, вид. друге, s 

доповненнями, 1922. 
7) Історіл української літератури, част. І, 

т. І, 11 і Ш, ст. 360+232+296, 1923. 

" " 8) Те-ж т. IV с. 689, 1924- 5, 

Грушевський Олександер, проф.: 1) 3 міського господарства XVI в. Топ-

" " 

" " 

" " 

ииц.я, воскобійнл і воскові комори.::._ 
«Зап. Іст.-Філ. відд.», кн. VI (1925), 
ст. 1 ·9. 

2) Зміни шкільної системи па Лівобе
режжі в ХVШ в.-«Україна> 1924, 
кн. 1.:.11, ст. 82-87. 

3). Господарство київської мітрополіЇ та 

манастИрів у Х VI в. - <У країна» 
' 1924, кн. ш, ст. 14-22. 

4) З промислового життл XVI-XVII вв. 
Ватаги Дніпрових уходів .і старо
стинська адміністраціл - «Науковий: 
Збірник sa рік 1924», т. ХІХ (1925), 
ст.

� 
70-78 1). 

Данилевич Василь, проф.: 1) О. JI. Єфи:менкова (Наше Минуле. К. 1�18 р., 

ч. 3, с. 105-11 О). 

" " 

" " 

2) О. JI. Єфименкова (Книгар, К. 1919 р., ч. 19, 
с. 1167 ·1172). 

3) Життєпис проф. В. Є. Давилевича (Склав він 
сам:) в додатком реєстру його праць (Записки 
Історично-Філологічного Відділу У країнської Ака
демії Наук. Р. 1919, кн. І. К. 1919, c.LXXXV
LXXXIX). 

1) Про ваунову працю О. С. Груmевсьноrо 1919-1924 рр. див. взаrалі передмову 

акад. М. С. Груmевськоrо - с3ап. Іст.-Філ. Відд.>, кн. VI (1925), ст. V і д· 
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Да11илевич Васил�, проф.: 4) Граф.іка українська і трафіка ucrainica (Кни
гар. К. 1919 р., Ч. 25-26, с. 1667-1672). 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" ., 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

5) Археологічна :минувшина Київщини (К. 1925, 
ст. 170). 

6) Суспільні та господарські явища в історії 
українського друку (Життя та Революція. 
R. 1925 р., кн. 6-друкується). 

7) П р о ф. Д. Б а гал і й, Історі11 . Слободської 
України, Вид-во «Союз». Х°' 1918 (Україна, 
:к. 1918 р., кн. 1 і 2, с. 91-96). 

Н) В. А. Ш Р' ае вс к і й, Монета и денежннй счет'Ь 
В'Ь ліівобережной _у краинf> В'Ь XVII вtкt. Т-во 
«Сіверянська Думка». Чернігів, 1918 (там-же, 
с. 9&:-97). � 

9) К. Широцький, :КоліЇвщина (Гайдам:аччина 
в 1768 році). К. 1918 (Паше Минуле. R. 1918 р., 
Ч. 3, с. 168 і 169). 

10) М. Су:м:цов, Слобідсько�українські істори.чні 
пісні." Виданнл дру ге. Черкаси. 1918 (та:м:-же, 
с. 171). 

11) В' л.Чесл а в Будзинов с ький, ЛкМосквани
щила Україну. Па підставі старих укра їнських 
пісень. Від�нь. 1917 (там-же, с. 171). . 

- 12) П р  о фе со р М. І. Р ос т  о в це R, Давнє .минуле 
нашого півдня. Видання друге. Переклад Л. Чи-· 
каленка. R. 1918 (та:м:-же, с. 171-172). 

13) М. Кос т о  :м: ар о в, Чернігівка. Бувальщина з 
другої доловин:ц XVII. Переклад з передмовою 
Б. Грінченка. Видання М. Грінченкової. 2-е вид. 
:К. 1918 (Книгар, К. 1919 р., ч. 18, с. 1137-1138). 

14) м. r ру ш е в с ь к и  й, Ста ринва історія. Греко
римськи й с віт.R.1918(там-же, ч. 19, с. 1181-1183). 

15) М и к Q л а К о с т  о м а р і в, І сто рил У країни в 

житєпислх визначнrйших єї діячів. Переложив 
Олексан,u;ер БарвінськиЦ. Друге виданє. Накла
дом Книгарні Наукового Товариства ім. Шев

ченка. У Львові. 1918 (там-же, ч. 23-241 
с. 1611-1615). 
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Данилевt�ч Василь, проф.: 

" " 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

.. " 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

16') Prof. Dr. R. F. Kalndl, Polen. Zweite verbesserte. 
Auflage. V erlag und Druck von В. G. Teubner in 
Leipzig und Berlin. 1917 = 547 Bandchen з серії 
<Aus Natur und Geisteswelt» (та:м:-же, ч. 25-26, 

с. 1724). 
17) Міс he l L о z у n s ki, Les «droits» de la Polo gne 

sur la Galicie. Lausanne. 1917 (та:м:-же, ч. 27, 

с. 1840-1841 ). 

18) К. We ul e, Е. Bethe, В. Schme i dlei', 
А. Dore n, Р. Herre, Kulturgeschichte des 
Кrieges. Verla g und Druck von В. G. Teubner in 
Leipzig und Berlin. 1916=561 Bandchen з серії 
«Aus Natur und Geisteswe lt» (3ап'Иски Історично-

• 

Фі.110логічноrо Відділу Української Акаде:м:ії Наук. 
Р. 1919, кн. І. К. 1919, с. 12U-121). 

19) Д. Доро'mенко, Коротенька історіл Чернігів
щини. Чернігів. 1918 (Літературно-Науковий 
Вісник. R. 1919 р., кв. 11, с. 238-239). 

20) М. И. Ро с т  о 11 ц t:' в 'Ь, 9ллииство и иравство _ва 
югt Россіи. Общій очери.'Ь. Изд. <Огни». Птгр. 
1918 (Книгар, К. 1919 р., ч. 28, с. 1912-1913). 

21) Ни к о л а й Ма R а р ев & о, ХудожествеввЬІJІ со
кровища И�пераrорскаго 9р:м:итаЖа. Краткій путе
во,в;итель. Изданіе ОбщивЬІ Св. Евгевіи. Птгр. 1917. 
(Книгар, К. 1920 р. ч. 1-3, с. 42-43). 

22) Д-р М. Л о зи в: ськ и й, Галичина в життю 
Украіни. Відень. H)lt> (Наше Минуле. К. 1919 р., 
Ч . . 1. 2, с� 223). 

23) Записки Історичної і Філологічної Секції Україн
ськоru Наукового· Товариства в Київі. Rя. ХУІІІ. 
К. 1918 (там-же� с. 228-229). 

24) Трудн с·овtта Обслtдовавіл и Иsучевія :Кубая
скаго кр.tн. 'Гом: І. Внпуски 1-4. Библіографія 
Кубанскаrо кран. Екатериводар'Ь, 1918-1919 (Голос 
Друку Х. 1921, с. 160-161). 

25) Історично-Революційна Бібліотека Державного 
Видавництва у Київі, Ч. Ч. 1-4, К. 1920-19'21 
(там-же, с. 171-172). 
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Данияевич Василь, проф.: 26) По с t е р  п а к, Із історії освітньоrо руху на 
Вкраїні за часи революції 1917-1919 рр. 
R. 1920 (там-же, с. 174). 

" 

" 

,, 

,, 

" 

" 

" 

" 

, , 

" . 

,, 

" 

27) С. А. Же бе JI е в, Вве дение в археолоrию. Части 
1-11. Птrр. 1923 (Червоний Шлях. х. 1925 р., 
No 3, с. 275-277). 

28) Р. Vid al d e  l a  B l a c h e, Principes de Geo

graphie humaine. Paris (там-ж·е, с. 287). 
29) Мах V а s m е r, Osteuropaische Ortsnamen. Dor

pat. 1921 в «Acta et commentationes Universitatis 

Durpatensis. В. HumanioraJ. Tartu. 1921 (Украrна. 
к І 924 р., кн. 1-2, с. 184-185). 

30) І в а нКам:ан ін т аОле к с а н д р аВіт в іць ка, 
· �9днні знакІf на папері українських документів 

XVI і XVII вв. (1566-1651). К. 1923=3бірник 
Істррично-Філолоrічноrо Відділу Української Ака
демії Наук, ч. 11 (там-же, с. 188-189). 

·31) D r. Мах Е Ь е r t, SUdrussland im Altertum 
(Bucherei der Kultur und Geschichte heraч.sgegeb. 

von Dr. Seb. Hausmann. Band 12). Kurt Schroeder, 

Bonn und Leipzig. 1921 (У країна. :К. 1925 р., 
кн. І-2, с. 179-183-текст дуже переинакшений 
редакційними змінами та скороченнями). 

32) D r. Мах Е Ь е r t, Sudrussland im .A'ltertum 

(Bucherei der Kultur und Geschichte herausgegeb. 

von Dr. Seb. Hausmann. Band 12). Kurt Schroeder, 

Bonn und Leipzig. 1921 (Записки Історично-Філо

лоrі чного Відді лу Українськоr Академії Наук, 
1925 р., кн. V. R. 1925, с. 279-283). 

ДемуцькиЯ Порфир: 1) Народні українські пісні <3 ре пертуару Охматівськоrо 
Крестьянськоrо Хору». Власне видання. 3-й де сяток, 
Київ, 1919. 

" ,, 

" 

2) Українські народні пі сні з нотами. І-ша збірка, 

Держвидав, К. 1925. 
3) Українські народні пісні з нотами. 2-ra збірка. 

Держвидав. К. 1925. 

Дем'янчук Василь: 1) Ук р а  Їис ь к а  Ак а д  е м ін Н а  у к. -Наше МинуJІе, 
1918, Ш, ст. 137-139; 1919, 1-11, ст.167-174. 
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Дем'янчук Василь: 2) П е р е к л а д статті акад. О. Шахматова: Короткий 

нарис істаріЇ української мови - Акад. Ол. Шах

матов-Акад. А. Кримський, Нариси з історії 

укр. мови та хрестоматія з пам' ятвиків 

письмевської старо-українщини ХІ-ХVШ вв. 

R., 1914. 

" 

. " 

" 

" 

,, 

3) Гнат (Ватрослав) Лr'іЧ. �В3В-1923. Короткий:нарис 

його житrл И наукової діяльности - Зап. 
Jст.-Філ. Відділу, 1924, кн. IV, (й окремою 

відбиткою) . 
4) Б і б л і о г р а ф і ч н а З а м і т к а про Slavia-3aп. 

Іст.-Філ. Відд., кн. IV, . ( 1924), ст. 246 - 24�. 
" . 5) В и д а вни ч а  д і  л л ь н іс т ь Украінськ о ї  Ака

д е м і ї Н а у к - Бібліологічні Вісті 1923, 

" 
. ч. 11, ст. 8-19, ч. ш, cr. lB-22. 
6) Р е д агу в а ян я: а) Наукові Записки, Орган Київ-

. ' 

ських науково-дослідч1;1х катедр . Т. І. К., 1923, 
б) Наукові Записки. Т. 11. R., 1924; в) нивка 
популярних брошур для Вид-ва «Черв. Шлях>. 

Дубровський Віктор: 1) Словник хімічної термінології до книги І. Мінца 

т!1' І. Кухаренка. Інструкція для хімиків цукро
варень. R. 1920, ст. 34. В0 і R. 1923, ст. 34. В0• 

" 

" ,, 

" " 

" 

2) Словник �елекційпо-сортівничої термінології до 

книги Ю. Д. Любченка. Урядження лабора
торій для вибору селекційних буряків. R., 1921, 

ст. 22. во. 
3) Словник технічної термінології до книги І. Мінца. 

Лк провадити техво-хімічний :контроль ва 
цукроварнях . R., 1920, ct. 31. В 0• 

4) Словник агрономічної та селекційно-сортівпичої 

термінології до книги С. Городецького. Цукро
бурякове насінвярство на У краЇЩ. R. 1921, 

ст. 71. 8 о. 
5) Словник цукроварницької термінології до книги 

Ю. Д. Любченка. Рафінадне виробництво в 

майбутньому. R. 1921, ст. 35. 8°. 
6) Словник техно-хімічної термінології до книги:· 

І. l\'1інца. Маляс украшських цукроварень . 

R. 1922, ст. 66. 8 °. 
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Дубровський Віктор: 7) Словник термінів з обсягу культури та технологіЇ 

цукрових буряків до книги проф. С. Городецького, 
Rультура щнров:их буряків. R. 19�5. Ст. 64. 8°. 

Дурдуковський Володимир: 1) Передмова і :іагальна редакціл збірника 

,, " 

" " 

" ,, 

" 

" 

«3 практики труд. школи>, ч. І.«Слово>, R. 1923. 
2) Наша школа, - іЬ. 

3) Дитяче шкільне самовр.ядуваннл, - іЬ. 

4) Про клубну працю в трудовіft школі, - іЬ, 

5) Передмова і загальна редакція збірника. 
«3 практики трудової школи, ч. 11. В-во сСло-

во», Rиів, 1924. 
6) Шевченківська школа - Шевченкові. «Ра

дннська Освіта>, 1924 р., кн. 3-4. 
Дорошкевич Олександер: 1) "Критичні замітки про «Преніе Панагіота С'Ь 

Азимитом'Ь». 3ап. Іст.-Філ. Відд. кн. 11-Ш 

(1923), ст. 60-76. 
" " 2) «Хрестома1іл укр. літератури», т. П, R. 1920. 

" 3) «Українська література» Київ, 1922. 

" " 4) «Підручник історії упраїнської літератури:.. 
Київ 1924, ст, XVI+304. 

" 5) 3 Rуліmевого архіву - <Україна», 1924. 
Rн. IV, ст. �3-88. 

Ернст Хведір: 1) Про українську архітектуру XVJI-XVШ в. - в П т. 

" " 

Хрестоматії О. Дороmкевича. 
2) І{овтракти і контрактовий будинок у Київі. 1-me вид, 

R. 1923 ; 2-ге вид. !{. 1924. Ст. 112 +IV (з 19-:м.а 

малюнками). -- Рец. Ів. R.ревецького у львівському 
«Ділі» 1925, М 4, 4-го січня. 

Єфремов Сергій, акад.: 1) Дорогою синтезу. Огляд історіографії українськ. 
письменства. Записки Іст.-Філ. Відд., кн. П-Ш. 

" " 

" " 

" 

" ,, 

2) Без синтезу. До життьової драми Rуліша. 

Там-же-таки, кн. IV. 
3) Ак

.
адемик Андрій Лобода. Життєпис. Та111-же

таки (без підпису). 
4) Перед судом власної совісти. Громадська й 

політична робота В. Б. Антоновича. ІЬ:, кн. V. 

5) Коцюбинський. Критично-біографічний нарис. 
«Слово>, Rиїв 1922 р. Пfіредруковано в «За
гальній Бібліотеці>. Rиїв-Ляfіnціг 1923. 

ЗADl!CR}I ICTOVИЧBO·ФIJIOJIOrlЧH. В1ДДІJІУ у, А, Н., RH. V. 21 
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Єфремов Сергій, акад.: 6) Гармовіllний 'талант. Передмова до 1-ro тому 

• 
" " 

" ., 

" 

" 11 

"· " 

" " 

" 

" " 

,, 

" " 

.,, ,, 

" ,, 

,, ,, 

11 " 

" " 

,, 

творів М. Rоцюб:инс1.кого, Rиїв 1922. 

7) Великий гуманіст (перfдмова до І тому тво· 
рів В. КоролепЕа), Rиїв 1923. 

8) Сковорода па тлі сучасности (Запис1ш Наук. 
Т-ва ім. Шевчепка у Львові) (Ювиленний том). 

9) На славній постаті. На 40-літвій ювилей 

М. К Заньковецької. 
10) Rарпенко - :Карий. Rритично - біографічний 

нарис. Вид. «Соробкоп», Rиїв 1924 р. 

11) На нерівних позвах (Шевченко і самодержавіє) 
«Шевченківський Збірник», т. І. Вид. {Сороб
коп», Київ 1924 р. 

12) Українсь1<а проюrамація царсько� Росії. 

«Україна», 1924 р. кн. 1-2. 

13) Біля початків українства. Генезис ідей Rиридо

Методієвського братства. Там-же-таки. 
14) Рецензія ва1шигу Д. Овслннюю-Куліковського 

«Воспоминаниr». Там-же-таки, ин. 3. 

15) До історії <Галицької Руїни». 1!Н4-1915 рр. 

Там-же-таки, 1ш. 4. 

16) Рецензія на кн. П. Тучапського «Из пережи
того:». Та:м:-же-таюr. 

17) Рец. на кн. М. Грушевс1,1юго «Драгоманів і же
певськиfі соціялістичви u гурток•. Там·же-таии. 

18) Некрологи (частина підписана о.в. і непідпи
сані). Там-же-таки. 

19) Спадщина кобзарл Дармогра.л. Там-же-таки 

1925, кн. 1-2. 

20) Поет і плантатор. Збірню;: �шевченко та Пого 

доба», т. І. Київ 1925 р. 
21) Про автора цих сатир (передмова до кн. 

Франка- Сатири) . J{иЇв, 1924. 

22) Історія українського письменства. Вид. 4, два 
томи. Київ-Ляйrщіг 1919-I'J24 р. 

23) Іtоротка історія у1•раїнського письменства. 
Вид. 2. Берлін 1924 р. 

24) Нечуй-Лсвиць1шй. І�ритично-біографічпиП на

рис. Вид. «Слщю». К 1925. 
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Заг лада Ніна: 1) «Жнива». Програм длл збпраннл стноrр�фічних мате

ріялів. Вісник С.-Г. Науки, том 2, вип. 3-4· 

" " 2) Д() питапнл про справу зб.ирашш прокламаційно-афіш
пог() матеріллу. Бібліологічні Вісті, No 4. Київ 1923. 

1) Па порозі ново� шко.ш. («Вільна Українська 
Школа» 1918/19, N.O 8-9). 

Іваниця Григорій: 

п ,, 

" " 

" " 

" " 

.. 
" 11 

" ,, 

" 

" " 

" " ' 

" 

,, , , 

,, " 

" ,, 

" ., 

2) Рецензі.а на 1ш. «М. Грушевський. Сrаринна історія. 
Греrю-римсьrшП світ» (•В. Ук. Шк.• 1919/20,.№1-3). 

3) Бібліографі11 уr;раїнського вчптелл (за 1919 р.). 

(4:В. У. Шк.» 1919/20, М 1-3). 

4) Рецензіл на Б.ІІ. «Черкасенко. Під зе111.1ею» («І\,ни-

гар» 1919, N.O 24). 

5) УчJаЇнськиfі дитнчиfі та uшільппfі театр. («Книгар» 

1919, No 25-2(і). 

-6) Рецензія па 1ш. <4\адишевськиіі. Латинська гра111а

тш<а» («І\,пиrар� 1919, .№ 28). 

7) Трудова школа. - Праці Комісії Трудової Школи 
при .Т-ві Шкільної Освіти (Оr.'Ілд праці Комісії 
та _зага.'ІЬН[t, редакція). Виданнл Т-ва, К. 1920. 

к) Рецешіл на 1ш. «Зеров, М. Антологіл римських 

. поетів (-( Го.1ос Друку» 1921, ;№ 1). 
, 
9) Місце й ролн Г. С. Сковороди в історії освіти й 

педагогії на У країпі (Ювил. число Лохвицьких 
«Вістей», 1922). 

10) І\омплексниfі метод. (До питанпн про формп педаrо-
гі чної праці в новіИ школі). Київ. В-в() 

«Всеувито» 1923. 

11) Переднє сдо-во до укр�нпс�,коrо видаппн кн. «Бдон
сью1fі. Педагогіка». 1923. Д.13.У. 

12) «Шлнхом щиття».-Чптапка для старших (6-7)груп 

трудово� школи:, робфаків, т�йл длл дорослих 
і т. и. "Кпиrоспілка> (в співробітниц,тві s 

JI. Чепігою та Б. ЛкубсLІшм), К 1923. 

13) До спроб конкретизувати працю в трудовій школі 
(<Більшовик} 1923, М 239). 

14) «Життя та слово». Читанка длл середніх 
трудшколп. Част. 1. «Книrоспілка», К 

• 15) «Житт н та слово>. Читанка для середніх груп 

шrюлп. Част. П, «І\ппrоспідІШ»1 К 1924. 

груп 

1924. 

труд-
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Іваниця Григорій: 16) «Шлнхо:м життн). Читанка для 6-7 гр. трудшкоди, 
робфаків, то-що. Ч. І. Впд. 2-е (в співр. з 
.Л. Чепігою та Б . .Лкубським), К 1924. 

" " 

'·' " 

" " 

,, 
" " 

" " 

" " 

" " 

,, 

,, " 

17) «Шлнхом: життл>. Частина 11. (те-ж), 1924. 
18) «До світда:.. -Підручна книга длл праці в сіль-

ській трудовій школі за комплексною системою. 
Пер�ий рік навчання. Вип. 1-lI. Д. В. У. 
{в співробітництві з Асrр11б1):ІІ О.1.1 До1'.:>Ю В., 
Соколовським Ол.), :К. 1924. 

19) Методичні уваги до «До світла» (rеж). 
20) Комплексне навчаннл («Рад. Освіта» 192-!, . .М 1-2). 
21) 3 педагог. журналів 1924 р. («Рад. Осн.» 1924 . .М3-4). 
22) Нові праці до питань трудової школи («Рад. Осв.» 

1924, .м 5-6). 
23) Три пораднюш до перепідготовки робітників 

освіти («Рад. Осв.»,, 1924, .М 8). 
24) Ш Всеу1tраїнська конференціл по педагогічній 

освіті («Рад. Ocn.» 1924, .М �-1 О). 

25) 3 конкретних матеріллів переведення ,цальтон
плану в англЩськіП: школі («Ра.д. Осв.> .М 9-10). 

26) Рецензія на кн. «Панченко. Червоний шллх». 
(«Рад. Осв.>, 1924, No 11-12). 

27) Масова трудова школа та виробництво. (Чергова 
громадсько-педагогічна проблема) (<Більшовик> 
1924, .м 214). 

Крім зазначених було видрукувано в 1923-24 рр. низку дрібніших статтів та замі

ток у журналі сРадявсьttа Освіта> та газ. «Більшовик>. 

Калинович М. проф. <Шлпхи uовітпьоі французької поезії. «Слово», 1924. 
Квітка Климент: 1) Українські народні мелодії (ЕrнографічниИ: Збірник: 

" 

" " 

" " 

,, 

УкраїнськогоНауковогоТовариства в Київі т.11).1922. 
2) М. Лисенко .нк збирач народніх пісень (Повідом

лення Музично-етнографічного кабінету У країнської 
Академії Наук Ч. 1). 1923. 

3) Ритмічні паралелі в піснах слов1лнських народів 
{часопис «Музика» за 1923 рік, Ч. 1). 

4) Пісенні форми з удвоє збільшеними ритмічними 
групами («Музика> за НІ23_р. Ч. Ч. 2-5). 

5) Рсцепзіл ва кн. «А. Финагип. Русскал пародпа.11 
песнл» та три менші рецензії в Ч. 1-3 часопису 
«Музика» за 1924 р. 
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11 " 

" 11 

11 

" 

,, 

6) Професіональні народні співці й музюtанти на Україні. 
Програма длл досліду їх діяльности й побуту (Збір
ник Історично-Філологічного Відділу Yrtp. Академії 
Наук Ч. 13, вип. 2). 1924. 

7) Сім ро.ків �узичної етнографії на Україні. «Музика>, 
1925 р. ч. 1. 

8) Потреби в справі дослідження народньої музики на 
У1tраїні. «Музика» 1925 р. Ч. 2-3. 

9) Рецензіл na видання «ТрудЬІ Государствениого Ин
ститута МузьншльноП Науки. Песни Rрьша, собр . 
_<\. Кончевским». Записки Іст.-Філ. Відділу Укр. Ака
демії Наук, кн. V (l 924-1925). 

10) Вступні уваги до музично ·етнографічних студій. Записки 
Етнографічного Товариства в І{иїві, кн. І. 1925. 

Нозловсьна Валерія: 1) «Археологічні пам'лтки часів кпязівської доби 
коло с. Поштова Віта на Rиївщині». Наук. 
Збірн. за рік 1924, т. ХІХ. 

" 

" " 

'' - . , 

2) «Ще про Сушківські точки трипільської куль
тури>. Музейний Збірпиrt. 1925 (готується до 
друку). 

3) «Таврований посуд слов' ляської доби». Збірник 
па.м' лти проф. Х. Вовка, 1925 (готується до 
друку). 

4) «Сторінка з обслrу культів. Свячений дуб ело· 
в' ни-полян». 

Корнилович Миха йло: 1) Заповіт Олсrtсандра 11 й окраїнна політшtа
«Уr\раїна», 1924, кн. 1-2, ст. 161-163. 

,. " 2) Пдапи возсоединенія галицших у вінтів в 1914-
1915 рр . - «Україна, 1925, кн. Ш, ст. 134-152. 

Нравцов Дмитро: 1) Гетьман Мазепа в українській історіографії ХІХ в. -
«Зап. Іст.-Фід. Відд. У.А.Н.» кн. VI, 1925, ст. 234-24G. 

Нри мсьний Агатангел, ан ад.: 1) Історіа Персії, т. І (ІХ та Х вв. ). Rиїв 1923, 
ст. 131 +пі (зміст). Рец. акад. І. Rрач-

,. " 

ковського в ленінградському «Востоке:. 
1924, кн. IV, ст. 1Ь7-188, та в «Зап. 
Іст.-Філ. Відд. Укр. Ак. Н.>, ин. V (1925)1 

ст. 284-285. 
2) Хафиз (бл. 1300-1389)-в «Записках 

Іст.-Філ. Відд. Укр. Artaд. Н.», кн. ІІ-Ш1 
1923, ст. 145-193. 
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Кримський Агатангел, а11ад.: 3) Хафиз та Пого пісні, · Київ 1924 
Ст. VШ +204. Рец. акад . І. І{рачков
ського в «Востокс», 1ш. IV, 1924, 
ст. 188-189. 

,, , , 

" " 

" ,, 

'' 

" " 

" ,. 

" 

4) Про книжку Є.вг. Бертельса «Персид
ский театр», Ленінград 1924 �«Зап. 
Іст.-Філ. Відділу:., кн. У (1925), 

ст. 2ї 4-279. 
5) Перський театр, звідrtи він узявсь і як 

розвивавсь. Розвідка акад. Аг .. Крим
ського. К. 1925 (Зб. Іст.-Філ. Відд. 

Ак. Н., .№ 6). Ст. 96 +І. 

6) Історія Туреччини, т. І, Київ 1924, 
ст. ХІІ+ 226. - Рец. проф. А. Самоfі

ловича -- «Зап. Іст.-Філ. Відділу», кп. V, 
ст. 286-287. 

7) А1�ад. Ол. Шахматов та а�шд. Аг. Крим
ський: Нариси з історії української 
мови та хрестоматія ХІ-ХVШ вв., 
l{иЇв 1924. Ст. IV+ 208. -Рец. на 

... 
арабську частину хрестоматн див. 

1. КрачковськиИ в «Востоке», кн. V, 

(1925), ст. 269. 
8) Наnго,11овпіші правида українсьrюго право

пису. Rиrв 1921, ст. 1-16. Офіційно 
ухвалене Спільним Зібранпям аrtаде
:мі чне видання, затверджене Народні111 
Комісаром Освіти Гриньком. Головна 
редющія - акад. Аг. І{ римського. 2-ге 
видання, К. 1924. 3-є і 4-е вид. HJ25 
(60-та тисяча). 

9) Російсько - український словник, т. І, 

А - Ж. Головний редактор аF.ад. А. Е. 

Кримський, R. 1924. Ст. XVI+ 290. 
10) Правничий словник (термінологічної 

правничо� комісії), за головною ре
дакцією акад. А. В.римського (дру

кується). 
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Нримський Агатангел, акад.: 11) Етнографічна мапа Українсько�і Соціл
лістичної Раднпської Республіки. Ре
дагування та видання Народньоrо 
Комісарінту Внут11іmнjх справ УСРР. 
Географічну номенклатуру переглянув 
акад. А. Е. Кримський. It. 192 5. 

" " 

,, 

'' ,
, 

,, ,, 

,, " 

,, " 

,, " 

12) Акад. А. Кримський і М. Левченко: 
Знадоби для життєпису Ст. Рудан
ського. 3 4-ма JІІалюнками (друкується). 

13) Передмова до кн. проф. Хв. Тіто.ва: <Ма
теріяли для: історії книжної справи на 
Вкраrні в XVI-XVШ в.». К. 1924. 

14) Передмова до кн. проф. Хв. Тітова: с:Стара 
вища освіта в київсьтtіfі У країні кінц11 
XVI - поч. ХІХ в.». К 1924. 

15) Записки Історично-Філологічноrо Від-
ділу Української Академії Н�чк, за 
головним редагуванням акад. Агат. 
Кримсько1·0. Нп. 11-Ш (1920-1922), 
Київ 1923; кн. IV-1\.. 1924; кн. у. 

(1924-1925)-К. 1925. 
16) Советскал власть и просвещение (ін-

терв'ю з акад. !\римським) - (Из
вестил Испо.шительноrо Комитета 
Киевского Совета Рабочих Депутатов», 
1919, М 7 (п'лтн. 21 лютого). 

17) Залва проф. Кримського про майбутнє 
Українсьної Академії Наук (слово в 

слово те саме інтерв'ю, що в «Из
вестиях») - «Борьба> 1919, ч. 12(69) 
(суб. 22 лютого). 

18) Перший піврік існування rкр. Ак. Наук 
у Іtиїві та начерrt ЇЇ праці до кіпцл 
1919 р. Іtиїв, 1919. Ст. 1-25 («Піврfк>) 
склали всі троє сеkретарів Відділів s 

участю Невідмінного Секретарл (А.Крим
ського). Ст. 27-176=протоколи ММ 1-41 
Спільн. Зібр. Ак. Н. до кінцл 1919 р., 
-усі по,цав А. Кримський. 
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Кримський Агатангел, акад.: 19) 3відомленнл про діяльність Укр. Акад. 

, , 

,, ,, 

,, " 

,, 
" 

,, 

" " 

11 ,, 

Наук до 1 січнл 1920 р. :Київ 1921, 
ст: I-LXXI. 

20) Укра]"нсьна · Анадеміл Наук в газеті 

«Вісті Rиrвського Губерського Рево
люційного І-\.омітету» 1921, No 70 
(5 лютого). Це - огллд усього найці
кавішого, що зроблено в Академії Наук· 

21) Сумні сторінки в житті Академії Наук -

«Вісті :Київ. Губер. Револ. Rом.> 1921, 
No 82 (20 лютого). Це вступ до річної 
промови на урочистому засіданні Акад. 
Наук. 

22) 3відо111лення Всеукраїнської Академії 
Наук за 1923 р. R· 1924. А. Rрим

ськоlІІу належать: «Загальний огллд». 
(ст. 3-42), «Особовий склад> (ст. 147-
161) та. «Список праць Акад. Н.» 
(ст. 162-166). 

23) Лист до ред. <Більшовика» 1924, No 53 
(4 березня) з приводу наклепів :Кле
п атського на Ан. Н. -На це відповідь 
Rлепатського в ч. 67. На те новий 

лист :Кримського в ч. 70 (28 бе
резнл 1924). 

24) Вс еунраїнс1.на Анаде:міл Наук і закор
донні жалі вад її долею. <Біл1m<,вик» 
1 924, ч. 67, фельєтон (чимало додатків 
і вноrочень поробив од себе редактор 
«Більmою1на» ). Лист цеіі передрукувало 
львівське «Діло», 1924, М 76 та М 77 
та визБа америкапсьних часописів. 

25) Плтилетие Унраинско:И Академии На)'к
розмова з кореспондентом київської 
«Пролетарскоfі ПравдЬІ» 1924, ч. 60. 

26) 3відомденвя Української Ападемії Наук 
у :Київі за 1924 р. У :Київі 1925. 
Rримсьном у належать ст. 1-34. ( «3а
гальниfі огляд») та головна редапціа 
вс:ього. 
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Кримський Агатангел, акад.: 27) Белетристичні писанпл А. :Кримського: 

" " . 

11 " 

,, 

І. Повістки і ескізи з українського 
жи.ттн. П'яте видаппн, повне П пере

гллнуте автором (ст. 1 -278). 11. Бей

рутські uповідаппл, видання друге 
(ст. 279-352). Київ, 1919. 

28) Б елетристичпі писаннл: Ш. Пальмове 

г:иллн,екзотичні поезії, частина І (1898-

1901) П ч. 11 (1903-1908). Видаппл 
третє. Rиїв 1923. Ст. 168. 

29) Пальмове гиллл, частина Ш (1917-1920). 

К 1922, ст. VШ+ 232. Зміст: а) В Тра
пезунті (ст. 1-9); б) 3 давньої пер
ської лірики nеред-Фирдовсієвих часів 
(ст. 10-19); в) Поет Фирдовсі:И, з Гаfі
невих «Романсеро» (ст. 20-25); г) «Шаr
наме» (ст. 28-118); д) Троє вчених пое" 
тів ·Х-ХІ в. (ст. 119-130); д) 3 «Ро
баіllлп Омара Хейлма 1040-1123 
(ст. 131-144); е) 3 перської поезн 
ХІ-ХІІ в. СенаіИ та Енверій (ст.145-148); 

ж) Са'діfі та Джеллледдін ХШ в. 

(ст. 149-165); з) 3 Хафизових пісень 
XIV в. (ст. 166-222); і) 3 ліричної 
поезії XV в. (ст. 223-231). - Рец. Іц. 

Кревецького у львівсь1tіИ «Свободі>, 

1922 , 
. 

М 18 (19 листопада), акад. 
І. :Крачковського в «Востоке» 1923, кн. 2, 
ст. 148, Юноmі (=П. Єфремова)- <Вир 
революції», Натеривослав, 1921 , М. Мо

гиллнськоrо �Книгар), 1919, ч. 28. 
30) В збірці «Нова українськu поезія», що 

уложив М. Зеров (Київ 1920 -- Уні

версальна Бібліотека М 7) подано з 

:Кримського на ст. 25-28: а) Горді 

пальми, думні лаври; б) Стоять зача

ровані, сяйвом облиті, в) JI не жалую, 

що кину світ оцей, г) Не люблю гуч

них л цвинтарів (все - з безліччю 

ЗАПИСКИ ІСТОРИ'ІВО·ФІЛОЛОГІЧН. ВІДДІЛУ У. А. Н" КВ. V. 22 
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грубих, аж дию1х помилок, з заміною 
одних слів па ипmі). 

Кримсьний Аrатангел, акад.: 31) В газеті «Боротьба» 1919 р. No 79 (136) 
за 22 травнл В. Коряк умістив статтю: 
«На руїнах міщанства», де він вихо
дить з оповідання <Батьківське право> 
А. Кримс1кого. 

" 

11 ,, 

" ,, 

32) В «Історії українського письменства» 
(). Єфремова, вид. 4-е, т. П (Ляііпц. 
1919) про Кримського диви ст. 229· 232 
(з портретом). 

33) У Дм. Рудика ·в :його <Короткому. оглнді 
українського письменства>. (Гумавь 
1920) на ст. 184-186: <Агатангел 
Кримський», - короткий життєпис і 
характеристика, далі вірші: а) «По 
гроЗі>, б) «По піску, по золотому» та 
уривок «Іменинник» з (Бейрутських 
оповідань,. 

34) В варшавській газеті <Українська Три
буна> l 921, М 36 (7 черв.) статтл 
Андр. Еіковського: «Агатангел Крим· 
ський (В п' .ятидеслтиліттл народ.ж.еннп» 
( 4 стовпці). Її цілу передруковано в 

американській газеті . сRанадіііськиіі 

фармер» 1921, 14 липи.я. 

35) У. М. Плевако, в <Хрестоматії пової 
україпської літератури>, т. П (Х. 1923, 

на ст. 179-180 подано життєпис та 
бібліографію А. І\римського, а па 
ст. 181-186 вибір посзіП: з «Пальмового 

ГИЛЛЯ» (19 NoNo). 
36) У харківських «Віст.вх ВУЦВК», в літер. 

додатку М 11-16 грудня 1923, є коміч
ний портрет акад. Кримського (малю-
вав Ол. Довженко) з приводу нового 
вибору акад. Кримського до київського 
Горсовєта, а вірші дав Вал. Проноза, 
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Иримський Агатангел, акад.: 37) Сатира на Кримського- Вал. Проноза: 
«І моя кримська усміmка»-в харків

ських <Вістях ВУЦВК» 1924, ч. 149 
( 4 липня), - з приводу довгого неви

ходу в світ , «Російсько-українського· 
словника», що редагує акад. Кримський . 

,, 

Иурило Олена: 

" 
,, 

" 

" 

,, 

" 

" 

38) В стінному календарі <Час» 1924, під 

3 січня подано цитату з циклу <Б Тра

пезуяті) та коротенький життєпис 

А. Кримського. 

39) В <Підручнику історії української літе-
ратури» Ол. Дороmкевича (К. 1924) 
на ст. 209-211, � 274, обмальовано 
А. Кримського як повістара, а на ст. 

273-27 4, § 352, дано йому характе-

ристику, нк ліричному поетові. 

п і д р у ч ни к и: 
1). Початкова граматика української :мови, част. І. 

Вид. 4-е ДВУ, К, 1921 р., 5-е-1922 р., 6-е, 
7-е-1923 р., 8-е,9-е-1924 р., 10-е-(друк.). 

2) Початrюва граматика української :мови, част. 11. 

Ваданпя 4-е та 5-е -К. 1923 р., 6-е та 

7 -е - 1924 р. - Книгоспілка. Вид. 8-е (дру
кує rьсл) - ДВУ, Київ. 

3) Паше письмо, Іінигоспілка, К 1924. 

" 

Н а ук о 1:1 і пр а ці: 

1) У 1ш1'и до сучасної української літературної мо�и, 
вид. ІІ. Збірвиrt Іст.-Філол. Відділу УАН ч. 8. 

Друкувала Книrоспілка. К, 1923 р: 
2) Те саме, видання Ш. 1925 р. � 

3) Сдовник хімічної терміноло�ії. Видання Інституту 
украІиської наукової мови У АН. Друкував 
ДВУ, R., 1923. 

4) Програми для збирання етнографічних :матерія 

лів: І. Початки мови: а) жести, б) міміка, 

в) природні та перекличні (ономатопоетичпі) 
вигуки, г) дитяча :мова. 11. Таємні мови. 

Ш. Ономастика. IV. Початки письма. Збірник 

lст.-Філол. Відділу УАИ. ч. 13 (=Праці Етно
графічної Комісії). Друкарня УАН. К 1923. 
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Курило ·Олена: 5) Фонетичні та делкі морфодогічні особливості 

,, 

11 
Лазаре�ська 

говірки села Хоробричів па Чернігівщині. 
Збірник Істор.-Філол . Віддіду У АН ч. 21 
(=Праці Етнографічної l),омісії). Друкарня 
УАН. К 1924 р. 

Р ец ен зії: 
1. Проф. С. М. Кульбакин'Ь. Украинскій JІSЬІК'Ь. Записки 

Іст.-Філол. Відділу УАН 1923, кн. ІІ-Ш. 
2) О. Синявський. Курс украинского лзьrка, Харків 1923. 

Записки . Істор.-Фі.10.11. Відділу У АН, 1924, кн. IV. 

З) М. Йогансен. Курс украинского лзьІКа. Харків, 1923. lb,id. 

Катерина: 1) Матеріяли до історії цехів на лівобережній 
Україні XVII-XIX вв. - Зап. Іст.·Філол. 
Відд., кн. VI (1925), ст. 20-33. 

Левченко Микола: 1) Мохарремські те'зії в Маку- додаток до праці 

11 " 

" 

акад. А. Кримського «Перський театр» (К.1925), 
ст. 91-93. 

2) (вкупі з artaд. А. Кримським): Знадоби до життЄ-, 
пису Ст. Руданського (друкуєтьсн). 

3) (вrtупі з акад. А. R.римським): Бібліографічний 
покажчик тих писань, що їх надрукували 
співробітники Історично-фідол. Відділу АJІад. 
Наук за рр. 1918-1925-Зап. Іст.-Філ. Відд., 
кн. V (1925), ст. 309 і далі. 

Лобода Андрій, акад .: 1) Рецензіл па <У кра Їнські народні мелодії)) .  

,, ,, 

,, 

11 

,, . ,, 

" 

Зібрав К. Квітка. «Наука на Україні», 1922 р. 
ч. 3, дві стор. 

2) Голод у народньо-поети чному освітленні. <На
ука на У країні»,· кп. 4. стор. 318-322. 1922 р .  

3) До літературної історії <Записок о южной 
Руси Кулиша» ,  Запиr,ки Іст.-Філ. Відділу 
УАН, кн. 3-4. 1923 р.ст.111-115. 

4) Між двох стихій. До психології творчости 
Т. Г. Шевченка. <Шевченківський Збірник» 
том І, 1924 р. стор. 18-24 in 4°. 

5) Краєзнавство на У країні (Бюлетень Комісії 
Краєзнавства) ч. 2, 1 груднн 1924 р. ст. 1-5· 

· 6) Шевченко і Некрасов - <Шевченко та його 
доба», т. -1, 1925 р., ст. 99-108. 
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Лобода Андрій, акад.: 7) Короленко - Отблески - літер.-художн. нау�>. 
додаток до газети «Пролетарська Правда» 

26 лютого 1922 р. 
Лозіїв Павло: 1) Віршовані переклади з Хафиза {s перського оригі

нала)- в монографії акад. А. Кримського <Ха.физ 
та ного пісні» (К. 1924), ст. 68-70, 75 -78 , 85 -86, 

.100-101. 

Макаренко Микола: 

" " 

:1 " 

" 

" " 

1) Досліди над Черніrівськю1 Спасом - Заи. Іст.

Філол. Відд., кн. IV ( L 924), ст. 240-2�4. 

2) Найдавніша сrінопись княжої У країни- «У кра
їна», 1924, кн. І, ст. 7-13. 

3) Запорозькі клсйноти в Ермітажі - «Україна» 
1924, кн. ш, ст. 25-38. 

4) Городище Манастирище - На.уковиП Збірник за 

р. 1924, ст. 3-23. 

5) Провідник по Музею мистецтв при Укр. Акад . 

Наук (б. ім. Ханенків), Rиїв 1924, ст. 142. 

Марковський Михайло, проф.: 1) Наталка Полтавка fi Моска ль- Чарівник 

J. П. Котляревського - «Літературпо

Науковий Вісник• 1919 р., кн. Ш, 
ст. 250 ·256. 

,. " 

" ,, 

" 11 

" " 

, . " 

" " 

2) Помийниця. Українська гу:мористи1Jва 
часопись �186� р. - <Наше Минуле» 

1919 р., ч. 1-2, ст. 79-121. 

3) Шевченко в Кирило-Методіївськ. братстві. 

«Записки Істор. · Філол. Відд. Укр. 

Ак. Наук», кн. IV (1924 р.), ст. 49-57. 
І 

4) Лк утворивсь ром.ан «Хіба ревуть воли, 

як ясла повні?» П. Мирного та Івана 
Білика-«3аписки Істор. - Філ. Відд. 

Укр. Акад. Наук>, _кн. V та окремо 

з доповненнями - <3б1рник Істор.-Філ. 
Відд.» м 22. 1925 р., ст. 77 + 184. 

5) Невідома драма П. Мирного - «Україна» 
1924 р., М 1-2, ст. 163-lGS. 

G) :М:. Tyszkiewicz. La litterature ukrainienne, 

там:-же. 

7) Шевченко і Микола Маркевич-<Україна» 

1925 р., .№ 1-2, ст. 37-42. 
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Марковським Михайло, проф.: 8) І. С .. Левицький і І. С. Тургенєв, там-же 
;м 3, ст. 130-134. 

" 

" " 

9) Рецензія на підручюпt М. Гладкого 
«Украинский .1:1зьш» вид. 2. - <Записки 
Істор.-Філол. Відд. Укр. Акад. Наук>, 
кн. V (1925), ст. 2li7-274. 

10) Рецензіл на книжку проф. А. Бслець
кого · «СтариннЬІЙ театр в России», 
та:м-же, ст. 234-235. 

Мищенко Хведір, акад.: 1) 3 історії східньо-візаптшської культури. 
Етюд І (дру1tується). 

Міяковський Володимир: l) Вірш Павлина Свєнцицького на перші роко-

,, " 

" 

" " 

, , ,, 

" " 

" " 

" 

" 

" " 

,, 

,, 

вини смерти Шевченка. - «Наше Ми

ну ле> 1919, ;м 1-2. 
2) Лист В. Домапицького з останніх місяців 

його життл.-«Наше Мин.» 1919, .М 1-2. 
3) Книжка про М. Вовчка. - <1:Літер. Наук. 

Вісник) 1919, кп. 7-9, стор. 132-139. 
4) 3 просвітньої діяльности П. О. Куліша. -

«Літ.-Наук. Вісн. 1919», кн. 7-9, ст. 93-107. 
5) Іtультурпі здобутки-«Літ.-Наук. Вісн» 1919, 

;м 4-6, ст. 66-75. 
G) НеизданнЬІл строки Л. Н. Толстого. Ночь 

весною 1855 года В'Ь Севастополt. -
«БратсІВО» Київ, 19�0, ;м 2. 

7) Из пелегальиой литератур11 о Л. •П. Толстом. -

«Братство» ІtиЇв, 1920, М 2, ст. 6-7. 
[Підп. В. М-й]. 

8) Kart гот@ились к известию о смерти Л. Тол -
стого в Киеве. - «Братство>. 19:Ю ;м 2, 
стор. 7-8. (Підп. В. Порський). 

9) М. Rоцюбинсь1шй в його листах.- «Книгар» 
1919, ч. 22. ст. 1442-1448. 

10) «Мистецтво» - <Книгар», 1919, ч. 25-26, 
ст. 1714-1720. 

11) 3 історії українськоі книжки. І. Цензурні 
у:мови.-«Rнигар>, 1919, ч. 27, ст. 1819-1828. 

12) 3 історії украУнськоЇ книжки. П. Видавничі 
плани Rирило-Методіївського тоnа рнства. 
«Книгар» 1919, ч. 28, ст.1895-1902. 
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Міяковсьхий Володимир: 13) Сторінка в історії боротьби за народпю 

" " 

" " 

" " 

11 " 

" " 

" " 

" " 

11 " 

" " 

11 '' 

" ,, 

" " 

1! " 

,, " 

mколу.--«Слово» 1919, .М 26. 
14) Д-р.ОмелннОгопонськиП.-<Слово» 1919,.М 29. 

15) Долн архівної справи. -«Слово» 1919 .М 29. 

16) Літературні нариси. І. Нові листи М. Коцю

17) О. 

lR) �З 

бинського. -«Слово». 1919, No 43. 

П. Сторожепко-«Слово». 1919 .М 51. 

документів минулого - 4'llромінь» 191 �, 
.м 56. 

. 

19) Шевченко перед київською цензурою (Справ
ка )-«Боротьба» 1919, .М 56. (Підп.В. М.). 

20) Шевченківські роковини 1914 р. - «Памнти 
Тараса Шевченка», R11їв 1920, ст. 7-8. 
(Підп. В. Порський). 

21) Революційні відозви до українськоrо народу 
1850-70 рр. к. 1920. 

22} Друкуваннн революціИних відозв· у дру1;арні 
Rиїво-Печерської Лаври (1862). -«Голос 
Друку», Харків 1922, кн. 11 ст. 102-119. 

23) Побольше внимания документам революции. -
«:Коммунист», 1922, .М 196 (788). 

24) До історії журналістики на У країні (Проєкт 
першого часопису «RиЇвська Газета» 
1833 р.). - «Бібліологічні Вісті». :Кn їв 
1923, кн. І. 

25) Uc1ainica в останньому виданні твор{в 
О. І. Герцена. -«Бібліологічні Вісті» 1924, 

.м 3, ст. 1-14. 
26) Невідомі твори М. В. Лисенка (за невадру

ковани:ми :манріяла:ми)-«Черв. Шлях» 

1923, ;№ 2, ст. 220-225 . 
. 27) В. Б. Антонович юеред слі)І.чою комісією. -

«Черв. Шлнх», 1923, .М 3, ст. 234-244. 

28) З нових матt'рінлів до історії Rирило-Мето
дїївськоrо братства. І. Записка В. Біло
зерського про сільсьні школи. П. Записна 

М. Костомарова про панславізм. Щ. Ури-
В()К в оповіданвл Rостомар(ва 
Наталич» - «Укrа1на», 1924, 

ст. 121-134. 

«Павич 
.м 1-2, , 
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Міяковський Володимир: 29) Нові сторінки з автобіографії В. Б. Анто
новича (Вступна замітка). - «Україна», 
1924, NO 1-2, ст. 151-160. 

,, 

" 

" 

М. Могилянський: 

" 

" 

" 

" 

, ,  

,, 

" 

" 

" 

І' 

,, 

" 

" 

30) 3 моло)\их років К. Михальчука. (3 нагоди 
дес.втилітта його смерти) - «Україна», 
1924, NO 4, ст. 98-107. 

31) «:Киевская Громада> (Из истории украин
ского общественного движенин 60-х го
дов) - «Летопись Революции» 1924, М 4, 

127-150. 
32) :Костомаров у Рівному- <Украіца:. 1925, 

м 3, ст. 28-66. 
1) Іван Франко. Чернігів, 1919 р. Видавнич. Відділ 

Губпаросвіти. 
2) М. 1\1. :Коцюбинський (До біографії письменника). 

Чернігів, 1921. В ·во «Десенські Хвилі». 
3) Ненаписана повість Rоцюбинськuго. <Червоний 

ffi.IHIX»1 КН. 31 1925 р. 

4) Формальний метод- «Життя й Революція», кн. 3, 
1925 р. 

5) Рецензія на кн. «Сині Етюди> Хвильового. «Нова 
Громада», 1923, NO 9. 

6) Рецензія на кн. «:Крок<Jве коло» Йогансена - «Нова 
Громада>, 1923, NO 15-16. 

7) Реп. на «П<Jет украінської інтелігенції> Rоряка. 
«Нова Громада> 1924, № 17. 

8) Рец. на (.Сміх» :Коцюбинського. - <Ном Громада>, 
1924, м 18. 

9) Рец. ва «Нове українське письменство» Зерова -
<Нова Громада» 1924, No 19. 

10) РеЦ. ва «Осінні зорі» В. Сосюри-«Нова Громада� 

1924,. NO 20-21. 

11) Рец. на «Талант» С. Васильчевка-«Нова Громада:. 

1924, NO 23. 
12) Рец. на «Шляхи новітньої французької поезії:. 

М. :Калиновича - «Нова Громада» 1924, М 24. 
13) Рец. на Джованьйолі «Сnартак»-«Нова Громада> 

1924, � 28-29. 
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Моrилянсьиий М.: 14) Рец. на «Про твори Лесі Українки) - <Нова Гром.> 
1924, .№ 28-29. 

" 

'' 

,, 

, , 

''· 

,, 

'' 

'' 

, , 

'' 
Модзалевський 

" 

15) Рец. на <Осінь» Миколи Хвильового- «Нова Гро
мада» 1924, .№ 35. 

16) Рец. ва «Вітер з України, нова sбірка П. Тичини» -
«Нова Громада» 1925, � 2. 
М О С К О В С Ь R О Ю М О В О m: 

1 7) Творческий путь М. М. Rоцюбивского - в дво
тижневому органі Чернігівського Губнаробраза 
«ПросвtJщение» 1919, .№ 3. 

18) Лесл Українка-«Просвещенuс», 1919, Чернигов 
N! 4. 

19) Гр. Чуприн.ка «Летопись Дома литераторов», Левин
rрад, 1922; 

20) Последний из моіикан ·(В. Г. Короленко) «Новал 
Rнига», І, Ленинград 1922. 

21) П. Тичина .. {Страниtіка из истории нuвой украин
ской поззии) -«Книга и Революция», .№ 11 ·12 
(23-24), 1923, Ленинград. 

22) Рецен3і.н на книгу акад. С. Єфремова <:Коцюбин
ський», - «Книга и Революцил» 1923, .№ 3 (27) 
Ленинград. 

23} Современнан художественнал литература- <:Книга 
и Рев.», NO 3 (27) и .№ -4: (28). Ленинград 1923. 

24) Библиотека русских романов - «Rнига и Револ.»
Ленинград 1922, .№ 4 (28). 

25) 90--ть�е ГОДЬІ <БЬІлое» (Ленинград) 1924, .№ ;м 23-24. 
Вадим: 1) Д{)кладна записка про програму й порлдок 

видави.я Біографічного Словника діячів 
українського народу й української землі 
(науки, літератури, історії, мистецтва та 
громадського руху) -- <Перший піврік 
існування Академії Наук> (1919),ст. 68-72. 
На ст. 77-81 подано спис друко
ваних праць В. Л. Модзалевського sa 

рр. 1903-1919. 
2) Перший військовий підскарбій Роман Ра

кушка - 3ап. Істор.-Філол. Відд., кн. І 
(1919), ст. 18-52; кн. ІІ-Ш (1923), ст. 29-59. 

алписки 1стоРи•�но·ФІ.7ІОЛОr1чн. в1ддІ:лv У. л. в., кв. V. 23 
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Модзалевський Вадим: 3) Про давиш Генеральний суд - 3ап. Jст.
Філол. Відд., кн. І (1919),ст. XCIV-XCV. 

" " 

" " 

4) Дов.ладна записи.а про видання міських актових 
книг Лівобережжя -Зап. Іст.-Філол. Відд. 
кg. 11-Ш (1923), відд. П, ст. 3-6. 

5) До історії українського ліярництва-Збірник 
секції мист·ецтв, Rиїв 1921. 

6) До біографії українського mтихаря Григорія 

Левицького - там-само. 
Моргилевський Іполит: 1) Досліди собору Спаса у Чернігові- Зап. 

" " 

Істор.-Філол. Відд., кн. IV (1924 ). 
2) Досліди Успенської церкви Єлецького мапа

стиря у Чер.нігові-- <Україна» 1924, кн. 3. 

Ніковсьний Андрій. 1) Історична белетристика. «Л.-Н. Вісник), 1919, 
кн. VII-IX, стор. 121-132. 

" 

" ,, 

" ,, 

" 

2) Ліра П. Ryлima. «Книгар) 1919 р. Ч. 23-24, 
стор. 1537-1544. 

3) <Музагет>, �книгар>, 1919 р. Ч. 23-24, стор. 
' 

1587-1595. 
4) Vita nova. Rритичві статті. В-во «Друкар». Rиїв, 

1920. Стор. 144. 
5) Рецензія на (Ellipse im Ukrainischen» проф. Кел
. лера. с3аписки Істор.-Філодоr. Відділу Укр. Ака

демії Наук», т. V (1925), ст. 251-252. 
Новицьна Марія: ·· 1) Рецензія на «Історію уи.раУнського :мистецтва» Го

лубця. «Україна• 1925, кн. І. 
Новицький Олекса, акад.: 1) Рецензія на «Збірник Секції Мистецтв• -

в Записках Істор . .,.Філол. Відд. У АН, 

кн. IV (1924), ст. 257-259. 

,, " 

,, " 

" 

" " 

" 

2) Муміфіковані тіла в Седневі. «Україна», 1924, 
кн. І-11, ст. 16-18. 

3) Проф. Гр. Павлуцькиі-та:м само, 1924, 
кн. І-11, ст. 203-205. 

4) АВ'І:опортрети Т. Г. Шевченка - «Шевчен
ківський Збірник» (вид. Сороби.опу ), К. 1 924. 

5) Шевченко та Рембрандт-«Україна», 1925, 
кн. І-11. 

6) До портрета Шевченка, опублікованого В. О. 

Щавинським. - Там са:мо. 
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Новицький Олекса, акад.: 7) Примітки -·' до малюнків «Шевченко та його 

доба» -у Збір!fику, вид. Держвидав. 1925. 

" 

" 

" 

8) Шевчен кu та друкарська справа - сБібліоло
гічні Вісті» (друк .). 

9) Вступне сдово до виданнл Миронова (у Москві) 
с:Воспоминания М. Ф. Каменской (друк.). 

10) Символічні виображепнл па ритипах київ

ських стародруків. - «Збірню: з привоr.у 

350 років українського друку», вид. Інсти
туту Книгознавства (друк.) . 

Новиц.ьний Михайло: l) «Шевченко і поллки» (Рец. на кн. Щурата). За-

" 

" ., 

,, '' 

,, 

" " 

,, " 

. " " 

писки Іст.-Філ. Відд. У АН кн. 11-ІП. К. 1923, 
стор. 220-230. 

2) Поема Т. Шевченка «Мар'лпа Чернида>. -Зап. 

Іст.-Філ. Відд. кн. IV. К. 1924, ст.19-35. 

3) Арешт Шевченка в 1859 році. -Шевченківський 

Збірник. К. 192! р. Вид. «Соробкопу». 
4) Нові листи Т. Шевченка. -Ibid. 
5) До тексту Шевченкового «Кобзаря:.. <Україна>, 

кн. IV, стор. 73-82. К 1924 р. 

6) До історії арешту Шевченка 1850 р. - «Шев
ченко та його доба. t Збірник перший». 
К. 1925. ДВУ. 

7) З недрукованих ·ли�тів Т. Г. ШевчеНRа. Журнал 

«Глобус». 1925 р. ч. & .. 
8) Шевченко в процесі 1847 _ р. і його папери, 

«Україна> 1925, кн. 1-2. 

Носів Анатоль: 1) О. Г. Алешо. «Вісник. Сі.'lьськ.о-Господарської Науки» 

1922, м 1, ст. 3.  

,, 

" 

2) Антропо-Етнологічне вивчення людини - населення 

У країни-« Червоний Шлях» 1924, NO 1-2 (Харків), ст.· 5. 

3) Музейн а справа в краєзнавчій роботі «Бюлетень Ко

місії Краєзнавства У АН», 1924 М 2 (Київ), ст. 5. 

Пархоменко Володимир, проф.: 1) «Початок історично-державного життл 

ва У1tраЇні». ДВУ 1925. 

,, 

11 

2) «У истоков русской государственности», 
вид. Ленінград. ДВ. 1924. 

3) Олег та Ігор - в Записках Іст.-Філол. 

Від· У. А. Н,кн.ІV(1924),ст. 145 147. 
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Пархоменко Володимир, проф.: 4) В «И<Jвестиях отд. русск .. .яsь�ка и сло-

" " 

" " 

весности Рос. Ав.аде:мии Наук>: 
а) с:Иs древв. истории Восточного 
Слав.янства», б) <Нор:мани3:м и анти
нор:манизм» (1920 і 1924 PJ)-). 

5) · Происхождение Руси - в ·збірнику 
с:Русское Прошлое» 1923. 

6) О происхождевии русского государ
ства - «Накануне» (Берл.) 1924. 

Перетц Вопод\tмир, акад.: 1) Нові дані дл.11 історії mколнрських братств 
на Украївj-3ап. Істор.-Філол. Відд., 
RB. 11-ІІІ, 1923, ст. 77-78. 

" " 

" " 

" 

" , . 

" " 

Петров Віктор: 

" " 

" " 

,, ,, 

,, '' 

" 

2) Грамота царя Олексія Михайловича київ
ським міщанам:- Зап� Іст.-Філол. Відд., 
кн. П-ІІІ, 1923, ст. 194-196. 

�) Найдавніша згадка про театр на Україні
«Україна» 1924, кв. І-11, ст. 14-15. 

4) Українська паралель до повісти Горе-Зло
счастье-«Україн� 1924,кв. ІП, ст. 23-24. 

5) В. О. Щавинський (некролог)-«Україна» 
] 925, кв. ІІІ, ст. 188-191. 

6) Іван Вишенський і польська література 
XVI в.-Науковий Збірник за рік 1924. 
(В',. 1925), ст. 37-54. 

1) Огл.яд літера·rури про село-«Книгар), 1919 ч. 29-30. 
2) Нова генетична теорія походження заговорів (Н. 

Познанский. Заrовор1�1. П. 1917) - Записки 
Істор.-Філол. Відд. Акад. Наук, кн. ПІ-І-V:,, 
1923, ст. 230-236. 

3) Потебня і Лотце. (Про «Мнсль_ и JІЗЬІК) Потебні і 
«Мікрокосм:» Г. Лотце)-Записки Іст.-Філ. Відд. 
кн. у (1924), ст. 259-263. 

4) Етика Гр. Сковороди. (А. Ковалевський. <Розвиток 
етичних поглядів Сковороди»). - 3ап. Іст.
Філол. Відд., кн. У (1925), ст. 229-233. 

5) Переклад трьох новел s німецької в збірникові 
Г. Гайм:, Новели Киів. 192'4. 

6) Куліш, Шевченко і Вас. Білозерський. Їх перші 
стрічі-«Украіва», 1925, кн. 1-ІІ. 
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Петров Віктор: 

'' " 

" " 

" " 

7) Куліш і Шевченко. (До історії Їх взаємовідносин 
в 1843-44 роках)-у збірнику «Шевченко та 
йоrо доба», в. І, Київ. 1925, ст. 57-79. 

8) Сучасні завданн.я краєзнавства й етноrрафії. -
с:Житт.я і Революція» 1925, ч. 1-11, ст. 86-90. 

9) Сучасяа дітература про село (Оrлнд).-<Життя і 
Революці.я» 1925, ч. lV. 

10) Старий і новий побут (з етнографічних спостере
. жень)-«Життл і Революція», 1925, ч. VШ. 

Підгаєцьний Володимир: 1) Охайність шкільних помешканнів. <Вільна 
Українська Школа», 1919. 

" " 

" " 

" ,, 

" ,, 

" " 

" " 

" , , 

" ,, 

,, ,, 

., 

" 

,, ,, 

" 

2) Шкільні колонії влітку 1919 р .-там-же. 
3) Сучасні завдання фізичної кудьтури «Мед. 

журнал». К. 1922, No 6. 
4) О попечении детяии в Германии «Профи

лактическа.я :медицина» 1·923, No 1 та 2. 

5) Вп�иви умов прац( на інтенсифікацію ви
робництва. «Збірник досл. катедр» т. І. 

к. 1923. 
6) Фізична культура, К. 1923, 48 ст. 

7) К вопросу о характеристике условий труда 
ра�отников леса «Лесовод». М. 1924 , .№ 1. 

8) НОТ на :медфаках «Гиrиена труда> М. 1924, 
.№ 12. 

9) Бюджет времени работников леса. ·«Время» 
м. 1924 .№ 12. 

1 О) Условия рационализации труда на сельхозсtх 
Сахаротреста. «Бюллетень Сахаротреста». 
м. 1924, .№.№ 6, 7, 8. 

11) Харчування сільсько-господарських робіт

ників України <Земельник», Х. 1924, ч. 3. 
12) Проблеми раціоналізації праці в с.-Г. -« Агро

ном», Х. 1924, .№ 2-3. 
13) Евгеніка або спадrtовість - «Шлях Освіти». 

1923, ч. 12 та окремо. 

14) Що таке НОП? Х. 1924, ст. 118. 

J 5) Научнан организация труда в сельском хо
зяйстве. 1924, ст. 125. 
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Підгаєцький Володимир: 16) MarepiнJlИ за режим робочого днн та орга

нізацію праці в сільському господарстві 
в з вязку з пробдемuю проду1щійности. 

к. 1925, ст. 52. 

, ,  

" " 

" " 

" " 

17) УправJІіння робочою силою в робочому го
сподарстві, Київ, 1925, 84 ст. 

18) Робочий день в сільському господарстві 
<Агроном». К 1925, ч. 1. 

19) Рабочий день и производительпость труда на 

Сельхозах Сахар отреста і 1924 г. «Бюд

летень Сахаротреста». М. 1925. 

20) Харчування та продукційність праці в с.-�. 

1924 року. «Мед. Журнал», 1925, 
К. т. І. 

Полонська Н.: -1) Одно из культурннх начинаниП Вольного 9кономи
ческого Общества. (садівництво та винарство в 

Тавриді при кінці XVIII ст.)-Известия Тавриче

ской Ученой Архивн{)Й Комиссии. 

, . 

" 

2) Первме десять лет Симферопол ІJ,-там-же. 

3) «Палеоліт» (гектографована частина курсу, викладува

ного в Археол. Інст.--:-вид. слухачів його). 

Попов Павло : 1) Замітки .цо історії ;українського письменства XVII
XVIII вв. І-ІІІ в Записках Іст.-Філ. Відд., кн. 4 

(1924), -СТ. 213-233. 

" 

" " 

" 

" " 

11 

2) Початки друкарства у слов' ян. <Бібліологічні Вісті», 
1924, ч. І-11. 

3) СлоR' .янські інкунабули київських бібліотек -там-же. 
4) Рецензія на книгу Іл. Свєнціцшого: «Початки кяиго

печатаяяя на земдях України». Записк и Іст.-Філ. 
Віддіду, кв. V (1925), ст. 235-237. 

5) Друкарство, його винахід і поширення в Европі, 

к. 1925 
6) Матеріяли для словника українських ритовників (дру

кується в.збірник.у, що видає його з приводу 350-літ

нього ювилею укр. друкарства ДВУ. 
Постернак Степан: 1) Постанонка справи підготування вчителів за часи 

революції в Росії й ва У краЇні-«Вільна 

Укр. Школа» 1918-1919 р., .N2 8-9. 
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Постернаи Степан� 2) Із історн. освітнього руху на Україні аа часи ре
волюції 1917-1919 рр.1 Rиїв 1920, ст. 128. 

Вид. Rниго'спілки. 
,, " 

" " 

" " 

" 

" " 

" 

" , , 

" " 

" " 

3) �сенароднл Бібліотека_ Украіни при Всеукраїн
. ській Академії Наук у :м. Rиїві. 1923. 

Вид. У АН. Ст. 64. 
4) 3відомленнл Всенародньої Бібліотеки Укра.їни в 

:Київі Rиїв, 1924 р. Відбиток із авідомлеввл 
УАН аа 1923 рік; ст. 16. 

5) Всенароднл Бібліотека України (До п'ятирічного 
ю-вилею)-«Бібліологічні Вісті» 1924, ч. 4. 

6) Ювилей Всенародньої Бібліотеки України---«Літе
ратура, Наука, Мистецтво», 1923, ч. 7. 

7) Rраєанав1а ком1с1л першого Всеукраїнського 
з'їзду в справі дослідженнв продукційних сил 
та народньоrо господарства 'України-«Rуль
тура і побут», 1925, М 1. 

8) Всенароднл Бібліотека Украіни, 6-ий рік. існу
вання-в звідомленні У АН за 1924 рік. 

9) ІІопуллриауваннн проблеми продукційних сил та 
ІІ:ародньоrо господарства Украіни.-«Життл й 
РеволюціН>>, 1925, кн. 3. 

10) Стан і перспективи наукової праці на Украіні та 
погодження п з працею наукових установ 
СРСР.-<Життл й Революція�, 1925, кн. 1-2. · 

11) :Краєзнавство, розвиток продукційних сил України 
й бібліотеки-«Бюлетень М 6 Орг. :Ком. 
З'їзду в справі дослідження продукційних сил 
та нар. господарства України». 

Опріч цих ро біт, за 1922-1925 рік умістив кілька десятків статтів про Нсена

родвю Бібліотеку України в різних часош�сах Rиїва, Харкова, Москви. 

За редаrуванвлм С. Постернака Всеукраїнський Rооперат. Видавничий Союз роз

nочав був видавати в 1918·1!J20 рр. педаrогічно-психолоrічну бібліотеку. Видано такі 

твори: 

1) Музиченко О. Ф. Сучасні педагогічні течії в За
хідній Европі й Америці.-Педаг.-Психол. 
бібліотека М 1. 

2) Каптерев П. Нові течії в царині народпьої освіти 
іі середньої школи.-Пед.-псих. - б-ка М 2. 
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nостернак Степан: 3) Родник.ів В. П.: Дитяча книжка в системі трудо
вого виховання:. Години оповідань-Пед-псих. 

б-ка М 3. 

4) Володимирський А.: ,Школа при роднього розвитку

Пед.-псих. б-ка No 4. 

5) 3іньківсь1tий В.: Про соціяльне виховання-Пед.

псих. б-ка М 5. 

Він-же редагував 2 книжки Іlедагоrічно-псих:ологічної Бібліотеки, що її розпочав 

видавати в 1921 р. Держвидав України: 

1) Монтесорі М.: Метод наук�вої педагогіки та 

практика його в <до.мах для: дитини». 
2) Шарель.ман Г. Тру дова школа. 

Ревуцький Дмитро: 1) Українські думи та Пісні історичні. :К. 1919. 

ст. 300. 

' ,, " 

" " 

2) Живе слово (теорі.н виразного читанин) . :К. 1920, 
ст. 162. 

3) Збірка пісень з нотами (250 пісень)-друкуєть�н. 
Рудинський Михай.110: 1) Архітектурне обЛиччя: Полтави. 1918. 

" " 2) Дюнні станції неолітичної доби з лівобережжя: 

Ворксли-3аписки Київського Науков. Тов.а

риства дослідженнн та охорони пам' нтоr• 

старовини і мистецтва на Полтавщині, вип. І, 

1919, ст. 79-94. 

Рулін Петро: 1) Пант. Куліш, як дослідник та критик Гоголя, «Книгар», 

1919, ч. 23-24, ст. 1563-1574. 

,, , , 

" ,, 

" 

" 

" " 

" 

" " 

2) Драматичні спроби Шевченка--у збірнику «Шевченко» 

під ред. П. Филиповича та Є. Григорука, ДВУ. 

к, 1921, ст. 91-102. 

3) Рецензін на книгу Кисілн «Ш.ц:лхи розвитку україн
ського театрр-3ап. Іст.-Філол. Відд., кн. П-Ш, 

1923, ст. 236-239. 

4) Українська піснн в старовинному російському співан

нику- та:м: само, кн. IV, 1924, ст. 148-199. 

5) До «Москаля: Чарівника»-там само, ст. 237"239. 

6) Л. П. Лініцька, життя . й працл-«Нова Громада», 1924 

ч. 19. 

7) Рецензія: на кн. С. Єфремова: <Карпенко Карнй». «Нова_ 

Гром.> 1924, ч. 23. 

8) Рец. на Г. Гаєрмана <Наді.а» <Нова Гром.» ч. 28-29. 
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Рулін Петро: 9) ·Рец. на Горбенка «Революційний театр»-«Нова Гро
мада», ч. 37. 

�· , , 

,, " 

,, 

,, ,, 

., 

. , '' 

,, ., 

" " 

,, " 

10) Рец. на Ві1·воrеля <Червоні салдати»-«Нова Громада', 
ч. 37. 

11) l{ хронолоrии и библиографии
_ 

комедиft: Сумарокова 
«Известия Отд. Русск. JІз. и Слов. Росс. Ак. Наук>, 
т. xxvm, ст. 131-144 . 

. 

12) К методологии изучения р)'сской комедии-там само, 
ст. 413-420. 

13) Українські сюжети R А. Н. Островського-q:Україна», 
1924, ч. 4, ст. 59-93. 

14) Шевченко і К Б. Піупова-«Україна» 1925, ч. 1-2, 
ст. 129-13'5. 

15) До ецев і чної історії На за ра Стодолі - там само, 
ст. 154-156. 

l 6) 

17) 

18) 

Шевченко і театр у збірці: <Шевченlі:О і :Пого доба», І, 
Київ 1924, ст. IU9-140. 

Анджело де f убернатіс про український театр
Зап. Істор.-Філол. Відд., кн. V (1925), ст. 13-19. 

Студії з істор11 українського театру - там само 

ст. 208·229. 
Савченко Хведір: 1) Note su Scevcenko quale artista е critico

<L'Europa Orientale», 15 Settembre 1 �21, Roma). 
2) Uне prosodje inedite d.e Bossuet-«l,a Revue de 

l'Нistoire litteraire de la Prance», 1918, vol. П. 
, , ,, 

" ,, 

,, " 

", ,, 

,, 

3) Uне lettre de Kostomarov sur Іа question ukrai- · 

nienne-«Le Monde Slave», 1918, n" 1°. 
4) Esquisse d'une Вibliographie ukrainienne.-Reper

toire methodique d'ouvrages en langue fraш;aise . 
relatifs a. l'Ukraina-«Le Monde Slave», 1918, avril. 

5) L'Ukraine et la question ukrainienne (avec deux 
cartes) Edition du Cercle <i'Etudes Franco-Ukra
iniennes, Paris, 1918, 72 рр.). 

6) Бальзак на Україні (1847-1850)-,Україна», 1924, 
;м 1-2, ст. 134-150. 

7) Рецензія на книгу Bern. Leib, Rome, Кіеv et 
Bysance а la fin du ХІ siecle, Paris, 1924-
«У країuа», 1925, М 1-2. 

8) РецензіJІ на журнал L'Europa Orientale-«Yкpa
їнa», 1925, кн. 3, ст: 169·172. 

3.АІJИСКU ІСТОРИЧНО·ФІЛОЛОГ. ВІД. У. А. в., КН. V. 24 
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Савченко Хведір: 

" ," 

9) Дещо з споминів родини Т. Г. ШеІJченкн.-«Укра

їна», 1925, кн. 1- 2. 
10) Обрядовість найпримітивніших (пі1'меї та буш

мени)-Нау ковий Збірник за 1924 р;, R. 1925, 
ст. 217-230. 

Стебницький Петро (t): l) «Кобзар» під судом-Зап. Істор. -Філол. Відд" 
кн. lV (1924), ст. 36-48. 

<Життєпис і реєстр праць П, Л. Стеб

ницького:. (за рр. 1893-1919) надруко
вано в <Першому піврокові ісf1уванн.я 

Української Академії Наук» (1919), 
ст. 95-102. " 

Сушицькv�й Теоктист (t): 1) Оповідання про· Михаfілика й Золоті ворота 

,, 

" " 

" ,, 

Тимченко Євген, проф.: 

" " 

,, " 

" ,, 

)! )! 

та про Бати.я-Зап. Істор.-Філол. Відд., 
кн. І (1919), ст. 85-103; кн.П-Ш (1923), 
ст. 3-28. 

2) Рец. на С. А. Щеглової с:Описавіе руко-
' 

писей кіевскаго художественно-промЬІm-

леннаго и научн11,го музе.я-Зап. Іст.-Філ. 

Відд., кн . І (1919), ст. 129-132. 
3) 3ахідньо-руські літописи JJR пам' ятки літе

ратури, К. 1921, ст. 136. 
4) Западно-русскі.я лtтописи как'Ь памятники 

литературЬІ, R. 1921; ст. 84. 

1) Переклад кнwжки Сандфельд- Єнеен : «Лзико-
знавство:., Кам' .янець 1920. 

. 

2) Рец. на. О. Колесса: «Південно-1юлинське 

Городище і городиські рукописні пам'ят
ники XII-XVI в .»- «Україна» 1924,кн. 1-11, 
ст. 187-188. 

3) Слов' янська одність і становище української 

мови в слов' .янській :�;о дині-« У країна», 
1924, кн. Ш, ст. 3-9. 

4) Рец. нa«Slavia» 1923-<Україна» 1924,кн.Ш, 
ст. 177-180. 

5) Рец. на Вс. Ганцова «Ха рактсристика по-
діСЬf\ИХ дифтонгів». 
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Т�мченко Євген, проф.: 6) Та на Пого-ж таки «ДілЛектологічну класи
фікацію украrнських говорів»-« У країна' 
1924, КЕІ. 4, СТ. 153-158. 

" 

" " 

,, ,, 

" ,, 

" " 

" ,, 

" " 

7} Огляд «Revue des etudes slaves> 1921-23-
«Україна> 1924, кн. 4, ст. 173-177. 

8) Рец. на Meillet, <Le slave commun»-«Yкpaї

нa• 1925, кн. І. 
9) Рец. на Дурново «R истории звуков pyc

crtoro ню,�ка»-«Украіна», 1925, кн. І. 
10) Вказі1ши1 юt з�писувати дінлектичні мате

рілли н.L українськім язиковім обширі, 
R. 1925, ст. 18. 

11) Локатив в українській мові, R. 1925, 
ст. 71+1. 

12) Співрядне сполучення речівників-«Науковий 
Збірник» за рік 1924, ст. 194-203. 

13) Байрон: :Каїн (переклад), :Киів, 1925. 
14). Номінатив і датив в українськjй :мові. 

R. 1925. IV +64. 
Ткаченко Михайло: 1) Рец. на О. С. Грушевського «Города Вед. Кнн

жества Литовскаго В'Ь XIV-XVI вв. - «Кни
гар» 1920, ч. 1-3. 

'· " 

' "  

,, " 

,
, " 

" 11 

" ,
, 

2) Рец. на В. Р-ського <Од :Київа до Канева»-
там само. 

3) Про :Київські стародруки ХVП і початкуХVШст. 
(1616-1721 рр.)-«Бібліологічні Вісті» 1924, 
ч. 1-3., 

4) Рец.' на Н. Мірви-Авах'янц іЧитанк}· з історії 
України> ч. І, в. І, 1922-«Україна» 1924 

' 

кн. І. 
5) Наукове розробленнл Ру!'4янцівської ревізії

« У країна» 1924, кв. 3, ст. 39-52. 
6) Рец. на статті :Крипякевича та :Кордуби з історії 

Хмельниччини - «У краrна» 1924, кн. 4, 
ст. 160-162. 

7) М. Остер в XVII-XVШ вв. (за Румянцівською 

ревізією та инш:ими матерінла:ми)-Зап. Іст.
Філол. Відд., кн. VI (1925), ст. 151-207. 
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Ткаченко Михайло: 8) Рец. на Е. Загоровськоrо «Очер& истории Север
ного Причерноморьн»-«У1tраїна» 1925, кн. 3, 

. ст. 159. 
Тулуб Олександер: 1) Листи А. А. Шахматова до І. м. Стешенка (3 

його-ж архіва)-<Україна» 1924, кп. І-П, 
ст. 175-176 .. 

,, ,, 

Филипович Павло: 

" " 

" " 

" . ' 

" 

,, . " 

" " 

" 

,, 

" 

,, 

,, " 

2) Матерілли до Сяовника псевдощм1в украшськ.11х 
письменниrйв (800 псевдон.) (друкуєтьсн). 

1) Історично-літературні матерінли до Шевченка. 
І. Листи Максимовича до Шевченка. П. Нові 
рлдки Т. Шевченка. «Наше Минуле>, 1919. 
No 1-2. 

2) Мо;юда украшська поеаіл-«Ліr.-Наук ВісниК», 
1919, No IY-VI. 

3) Лесл Українка, - вступна стаття до видання 

«Поем», ДВУ. К. 1920. 
4) Поет огненного сдова-у збірці Т. Шевченко, аа 

редакцією Є. Григорука і ІІ. Филиповича, 
ДЕУ. R. 1921. 

5) М. К Заньковецька-у ювилейному виданні, при
свнченому М. К. Заньковецькій, К 1922. 

6) А. Майков про Шевченка-Зап. Іст.-Філ. Відд· 
УАН, кн П-ІІІ (1923), ст. 196-198. 

7) Леся УкраЇнка»-�:Нова Громада», 1923, No 7-8. 

8) Шевченко і романтизм-Зап. Іст.- Філ. Відд., кн. IV 

(1924) , ст. 3-18. 

9) Нові матері$ЛИ до життя й творчости Котлнрев-
. ськоrо: І. Котлнревський і «Вольное общество 
любителt:>й российской словесности», П. До 
тексту «Москаля Чарівника»-там само, кн. IV 

(1924), ст. 234-237. 

10) Шевченко і декабристи у «ІІІе�ченківському збір
нику», під ред. П. Филиповича, вид. Соробкоп», 
к. 1924. 

11) До студіювання Шевченка- <Нова Громада» 
1924, .№ 20-21. 

12) Рец. на О. Дороmкевича «Підручник істuрії укр. 
. літератури�-та:м само .№ 30. 
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Филипович Павло: 13) Генеза Франкової легенди «Смерть І�аїна» -
вступна статтл до виданнл поеми, вид. «Слово». 
R. 1924. 

'' 

" 

. , " 

'' 

,, " 

,, '' 

" " 

14) До історії раннього українського романтизму
«Україна» 1924, кн. 3, ст. 71-76. 

15) Рецензіл на книгу В. Гіппіуса <Гоголь»
«У1tраїна» 1924, кн. 4, ст. 168-170. 

lG) Шевченко і Гребінка-«Україна» 1925, кн. 1-2. 
17) Шевченко в звлзку з його добою-<Нова Гро

мада», 1925, № 5-6. 

18) До студіюваннл Шевченка та ттоrо доби у збірці 
«Шевченко та його доба», R. 19 25, т. І (під 
ред. ак. С. Єфремова, М. Новицького і 
П. Филиповича). 

19) Байрон-вступна стаття до виданнл «Каїна», 
вид. «Слово», К. 1925. 

20) Дрібніші рецензії та замітки в виданнлх: «Нова 
Громада», « :Книгар», «Життя й Революція», 
«Пролетарська Правда» та инш. 

Харлампович Иостянтин, акад.: 1) Листуваннл запорозьких козаків із 
султаноr�1--Зап. Істор.-Філол. Відд., 
кн. IV (1924), ст. 200-212. 

,, " 

" " 

2) Пл. Мих. Ж уко вич (некролог)- там 
само, кн. VI (1925), ст. 247-258. 

3) Малоросійська nіснІІ 1791 р.-«У .кра
їна» 1925, кн. 3, ст. 111. 

Холодний Григор: 1) Сдовник української фізичної термінологн (Хо
лодний-голова термі пологі чної комісії), :Київ 
1918, ст. 133. 

" 

" 

" 

Чернасьний 

" 

" 

2) Рец. на Шіпдлера «Фівику»-в «Вільній Україн
ській Школі> 1918, ХІ. 

3) Лпопський ::�емлетрус -«Rрасное Знамя» (Черні
гів) 1923. Х. 

" 4) Нивка популярних статтів - Черніr. «Селянське 
Життя» 1924, чч. 1-15. 

,, 5) Чи пе пом11л1ш--Чсрпіг. «І{расн. Знамя» 1924, V. 
Іринарх: 1) До питаrшІІ про уr;,раїнську правничу терміно

логію - «Вестниrt Советской Юстиции> 1924, 
№ 24 (15 грудня). 
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Черкаський ІриіІарх: 2) Правничий український: · словпюt, склали Г. Д. 

" 

Вовкушевський, В. І. Войткевич- Павлович, 
А. А. Дроб' язко, І. Ю. Черкаський (дру
кується) . 

3) Поволапнн над трупом забито1'0 (Збірник праць 
Ком. Зах.- рус . та Вкраїн. права, т. І. 
к. 1925). 

Шамрай Сергій: 1) Економічний стан Іtозаків Полтавського полку в 
1760 рр. за Румлнцівським описом - «Наук. 

Збірник за 1924 р.», ст. 88-160. 
,, ,, 

" " 

2) Козаки міста Полтави в 1767 р. за Румннц. опи

сом-Зап. Істор.-Філол. Відд., КП. v·r (1925), 
(;Т. 91-112. 

3) Рец. на статтю Чубатого «Україна і Рим в ХІІІ ст.»
«Україна», 1924, кн. 3, ст. 162-164. 

Крім того друковано наукові замітки та рецензії в газеті сБільmовию за 1923-

1924 і в Нью-йоркських сРобітничих Вістях•, всього до 80 № №. 

Шміт Хведір� акад.: 1) Искусство: его психологін, его стилистика, его 

9ВОЛЮЦЇJІ. 

,, ,, 
Шульгіна Лідія: 

,, " 

,, " 

2) Мистецтво старої Украіни-Руси. Х.1919. 

1) Городництво. Програма длл збираннн матеріллr з 
на�однього сільсько-господарського побуту� 
«Вісник С.-Г. Науки» 1924, ч. 5-6 (т. 3), 
ст. 72-78. 

2) Пасічництво. Програми для збирання матеріялів 
К 1925, ст. 70+IV. 

3) Народній календар: Велиrюдні свлта. :К" 1925, ст. 32. 

Щербаківський Данило: 1) Рецензіл на І. І. Огієнко, Українська куль� 
тура. Коротка · історія . культурдого життн 
українського народу -«Наше Минуле» НН81 
м 1. 

" " 

,, " 

2) Рецензін на: К Шероцький , Старовинне ми
стецтво на Украіні-«Наше Минуле>. 1918,; 
м 2. \ 

3) Рецензія на: Микола Голубець, українсше 
мистецтво (вступ до історії)-«Наше Минуле> 
1918, м 2. 
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Щербаківсьиий Данило: 4) Рецензіл на: ееодор'Ь 9рнст'Ь, ХудожественНЬІЛ 

сокровища Кіева, пострадавшія в'Ь 1918 г.

«Наше Минуле» 1918, М 2. 

" 

11 

" " 

" ,, 

" 

,, 

, , " 

" " 

" ,, 

1• " 

11 

5) Символіка в українському мистецтві. І. Вино

градна лоза, з 11 рисунками ва окремих 

таблицлх і 1 в тексті-Збірник секції ми

стецтв Україн. Наук. Тов ариства т. Т. :К. 1921. 

6) Українські дерев'яні церкви. Короткий огляд 

розробки питаннл-Збірник секції мистецтв 

У. н. т. к. 19211 т. І. 

7) Мююла Йванович Петров (1840-1921)- Збір

ник секції мистецтв У. Н. Т. К. 19211 т. І. 

8) Спис головніших праць академика М. Й. Пе

трова що-до археології та історії мистецтва

Збірнпк секції мистецтв У. Н. Т. т. І. 
к. 1921. 

9) Нові придбаннл рукописного відділу бібліо

теки Першого Державного Музею у Київі

Бібліологічні Вісті. 19231 грудень, ч. 4. 
10) Золотарська оправа книжки в XVI-XIX ст. на 

Україні - «Бібліологічні Вісті». 350 років 

українського друку 1574 - 1924, К. 1924, 
ч. 1-3. 

11) Рецензіл на: а) Пам'ятки у1tраїнськоrо ми

стецтва. Будівництво. Таранушенко С. Х ата по 

Єлисавети11ському пр. під ч. 35 в Харкові, 

Харків, 1921; б) мате_!)і11ли до історії украш

ськоrо мистецтва, І. Будівництво. Таранушен

ко С. Старі хати Харкова. Х. 1922.-«Україва» 

кн. 3, 1924. 

12) Набор півчих в 1790 році в. Мадоросії длл 

придворної rtапели-«Муз1ша», К 1924 ч. · 1-3. 

13) Орrн�стри, хори і капели на Україні за пан

щини-«Муз1ша» 1924, ч. 7-9; ч. 10-12. 

14) Програм до збирання відомостей про кріпацькі 

ІШПСЛІІ-«Муаюtа» 1924, Ч. 9-12. 

15) Виставка у 1tраїнсь1шх килимів, К. 1924. 
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ЩербакіВСЬКИЙ Данило: 16) f tJТИЧНі ·МОТИВИ В украЇНСЬRОМу ЗОЛОТаІJСТВі\ 

" " 

" 

'' " 

,, ,, 

. " " 

(з 12 1\ІаЛЮНІ\3.l\ІИ па окремих таблицях) -

«Україна>. К. 1924, ч. 4. 
l 7) Рецензія на: Та ранушепко С. Пам' лтки м 

стецтва ста рої Слобожанщини. Харків 
«Україна», 1924, ч. 4. 

18) Сторінrtа з українсько1· демонодоrі\", з трьома 
ідюстраціШІш в теrtсті-«Науковий Збірник» 

за рік 1924, т. ХІХ, К. 1925. 
19) Українсьrшй портрет до ківцл Х VIII ст.

Український портрет XVII-XX ст., К. 1925. 

20) Разом із Ф. Л. Ернстом, каталог виставки 
українсшого портрета XVII-XX ст.- У1tраїн

ський портрет ХУІІ-ХХ ст., К 1925. 
21) Відділ народнього мистецтва у Всеукраїн

ському історичному 11іузею імени Т. Г. Шев
ченка у Київі - Етнографічний збірник, 
к. 1925. 

Щербина Володимир, член-норесп.: 1) Лаврентій чи Діонісіfі? Чиїм імен-

,, 

,, " 

" " 

., " 

" 

" 

нлм паде.жало-б називати найстар
ший список літопису? - «Уttраїна» 

1924, кн. 3, ст. 10-13. 
2) Два київські генерал - губернатори 

першої половини XVIII віч (кн. 

Д. М. f оліцин та М. І. Леонтьєв)

«Науковий Збірник за р. 1924>\ 
ст. 79-87. 

3) Рец. на Н. Семейкіна «М. 8. Бер
дипскій, б11вшій ученик'Ь и учитель 

Юевской Духовной АкадеІ\Ііи и его 
учено-литературнал цІштельпость» -

«У1фаїна» 1924, кн. 4. ст. 167-168. 
4) Київ в 20·х роках ХІХ сто:;їттл (з 

матеріллів жандармськоl'о архіву), -

«Україна» 1925, кн. 3, ст.112-118. 
5) У країна й російський урлд у сере

дині XVIII віку (з додатком камер
фур' єрського журналу подорожи ца
риці Лизавети до І�иіна р. 17 44).-Зап. 
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Іст.-Філол. Відд., праці історично� 
секції під ред. акад. Мих, Грушев-

�--=---
ськоrо, кн. VI �!925), '(ІТ. 50-іЮ.с 

ЩітгвсьниИ Іван: І) Пам'ятник Шевченкові в Київі-в збірнику ДВУ 
«Тарас Шевченко», К 1921. 

" 

,, 

2) Забута револющина пам'ятка-«У1•раїиа» 1924 
кн. 3, ст. 109-111. 

3) Пам'ятник Т. Пlевченкові в Київі та Київська ад
міністраціл (з архікннх )!Жерел)-«Україна:1>, 

1925, кв. 1-2. 
Якимович Сергій: 1) Устин Кармалюк в судових актах - «Червоний 

ІІІллх> 1923, No 8. 
" " 2) До композиції романів Нечул-Левицького-(Черво

ниfі ПІлях> 19..!5, .№ 3. 
)ібліографічні матеріяли цлн цього величенького-таки nокажчи ка (ст. 308-349) ми 

здобущ • .б ·>.пачвіИ частині од самих авторів, і такі м атерінли :живовидлчки' докладніші . 
.Але дуже ;агато бібліографічних в:казівок довелосн нам призбирати зовсім самостіі!но, без 
:в.ай:менш,ч· 

допом о ги од авторів , .а через те і автори і читачі нехай нам вибачають, :коли 
в так�·випадках винвлнтимутьсл прогалини та недогляди в нашом у- покажчикові.
Ак<J:· А. Rримський та М. Левч,епхо. 
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